
1. Niniejszym dokumentem gwarancyjnym spółka: Learnetic S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ulicy 
Azymutalnej 9, KRS 0000367973, NIP 584 27 05 459, REGON 221121155, wysokość kapitału zakładowego 
100.000,00 PLN (wpłacony w całości) [Producent] udziela Nabywcy 12-miesięcznej gwarancji na nale-
żyte funkcjonowanie sprzętów elektronicznych [Sprzęt], będących częścią produktu, do którego został 
dołączony niniejszy dokument gwarancyjny [Produkt], pod warunkiem korzystania ze Sprzętów zgodnie 
z instrukcją dołączoną do Produktu. 

2. Gwarancja wygaśnie z  upływem dwunastu miesięcy od dnia nabycia Produktu przez Nabywcę [Okres 
gwarancyjny]. 

3. W  razie ujawnienia się w  Okresie gwarancyjnym wady fizycznej Sprzętu, wynikłej z  przyczyny tkwiącej 
w nim przed momentem zakupu, Producent – odpowiednio do rodzaju wady – w terminie do 14 dni od 
dnia dostarczenia Sprzętu do siedziby Producenta usunie tę wadę lub wymieni Sprzęt lub jego część na 
egzemplarz wolny od wad. 

4. Odpowiedzialność Producenta z  tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z  przyczyn tkwiących 
w Sprzęcie.

5. Reklamację wady fizycznej Sprzętu lub reklamację wad Oprogramowania należy złożyć Producentowi 
za pośrednictwem poczty e-mail na adres: info@learnetic.com lub telefonicznie pod numerem  +48 58 
7647500, przedstawiając mu zarazem nabyty Sprzęt do oceny technicznej poprzez przesłanie /dostarcze-
nie wadliwego Sprzętu lub jego części wraz z dowodem zakupu i dokumentem gwarancyjnym na adres 
siedziby Producenta. 

6. Dostarczenie wadliwego Sprzętu do siedziby Producenta odbywa się na koszt Producenta. Niebezpieczeń-
stwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Sprzętu w czasie od wydania go Producentowi do jego odebra-
nia przez Nabywcę ponosi Producent.

7. Dostarczenie przez Producenta do Nabywcy Sprzętu, co do którego Nabywca wykonał swoje uprawnienia 
z gwarancji, odbywa się na koszt Producenta.

8. Nabywcy nie przysługuje od Producenta zwrot kosztów dostarczenia Sprzętu do naprawy gwarancyjnej, 
przekraczające ekonomicznie uzasadnione koszty przewozu Sprzętu.

9. Sprzęt nie wymaga przeprowadzania przeglądów serwisowych u Nabywcy.

10. Gwarancją nie są objęte:

a. mechaniczne uszkodzenia Sprzętu

b. usterki i wady spowodowane niewłaściwym użytkowaniem Sprzętu

c. Sprzęt po jakichkolwiek przeróbkach.

11. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Producent dostarczył Nabywcy zamiast wadliwego Sprzętu, eg-
zemplarz wolny od wad albo dokonał istotnych napraw Sprzętu, termin gwarancji biegnie na nowo od 
chwili dostarczenia Sprzętu wolnego od wad lub zwrócenia naprawionego Sprzętu. Jeżeli Producent wy-
mienił część Sprzętu, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypad-
kach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Sprzętu, Nabywca nie 
mógł z niego korzystać. 

12. Po upływie Okresu gwarancyjnego oraz po upływie okresu, w którym możliwe jest skorzystanie z upraw-
nień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, usunięcie wady lub wymiana Sprzętu 
jest możliwa za dodatkową opłatą. Opłata dodatkowa ustalana będzie indywidualnie do przypadku na pod-
stawie uzyskanych informacji o rodzaju wady. Przed skorzystaniem z uprawnienia wynikającego z niniejsze-
go punktu Nabywca zostanie poinformowany o wysokości opłaty dodatkowej.

13. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z  przepisów 
o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność 
Producenta z tytułu rękojmi.

14. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym dokumencie gwarancyjnym mają zastosowanie odpowied-
nie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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