
 

 

GWARANCJA 

 

THERMACUT, k.s. 

Sokolovská 574, 686 01 Uherské Hradiště, Republika Czeska 

Numer identyfikacyjny spółki: 46963715, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym przy Sądzie Okręgowym w 

Brnie pod numerem akt C 6562. 

 

Niniejsza Karta Gwarancyjna stanowi integralną część Ogólnych Warunków Handlowych ("OWH") spółki 

THERMACUT, k.s. ("Sprzedający") i ma zastosowanie do dostaw Towarów na podstawie Umowy zawartej 

pomiędzy Sprzedającym a drugą stroną umowy jako odbiorcą Towarów ("Kupujący"); pojęcia użyte w 

niniejszym dokumencie mają takie samo znaczenie, jak przypisane im w OWH. 

1. Sprzedający niniejszym udziela Kupującemu gwarancji jakości (zwanej dalej "Gwarancją") potwierdzając, 

że niżej wymienione towary dostarczone na podstawie Umowy będą w niżej wymienionym okresie 

gwarancyjnym zachowywać właściwości określone w karcie danych technicznych Towarów dostępnej na 

stronach internetowych Sprzedającego (www.thermacut.pl, www.thermacut.net, www.thermacut.com, 

www.ex-trafire.com, www.ex trabeam.com, www.ex-track.com, www.ex-traflame.com) w chwili wysłania 

Oferty Wiążącej (§ 2 ust. 2 OWH), inaczej: co do jakości i wykonania będą odpowiednie do celu wynikającego 

z Umowy, inaczej: do zwykłego przeznaczenia. 

2. Okres gwarancji biegnie od dnia wydania Towaru Kupującemu (§ 5.1, 5.2 OWH). 

3. Par. 3.4 i następne OWH mają zastosowanie do zgłaszania (reklamacji) wady gwarancyjnej, dochodzenia 

uprawnień z tytułu wadliwego świadczenia oraz innych praw i obowiązków Sprzedającego i Kupującego. 

4. Okres gwarancji wynosi: 

o Trzy (3) lata dla źródeł zasilania marki EX-TRAFIRE®. 

o Dwa (2) lata dla głowic laserowych EX-TRABEAM®. 

o Jeden (1) rok dla systemów przenośnych EX-TRACK®.  

o Jeden (1) rok dla palników i zestawów przewodów. 

o Jeden (1) rok dla palników EX-TRAFLAME®.  

 

5. Gwarancja nie obejmuje zwykłego zużycia Towarów lub ich części w wyniku ich użytkowania, części 

eksploatacyjnych Towarów takich jak końcówki (dysze), elektrody, osłony, o-ringi i pierścienie zawirowujące. 

6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia Towaru spowodowane przez Kupującego lub 

osobę trzecią poprzez niewłaściwe lub niefachowe obchodzenie się z Towarem (w szczególności naprawę lub 

przeróbkę przez osobę nieupoważnioną przez Sprzedającego) lub jego instalację, niefachowe użytkowanie 

Towaru lub niedostateczną konserwację, w szczególności użycie Towaru w innym niż określony celu lub inne 

nieprzestrzeganie instrukcji obsługi, zastosowanie nadmiernej siły lub użycie niezatwierdzonych części 

eksploatacyjnych Towaru. 

 

Uherské Hradiště, 1 listopada 2021 r. 
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