
KLAUS-PETER ZANDER GmbH 
- Kanalstack 9 , D-21129 Hamburg 

 

 
 

 

 

 

KARTA GWARANCYJNA 
 

PRODUKT : wózek paletowy z wagą 
KPZ 71-9 

 

Numer seryjny :  ......................................... 

Data sprzedaży : ......................................... 

Gwarancja ważna tylko z Fakturą zakupu : 
 

 

 
 

 

 

SPRZEDAWCA: 

 

Firma Spare 

Al. Jerozolimskie 261, 05-816 Michałowice/Warszawa 

www.spare.pl     

tel: 22 723 92 90 

http://www.spare.pl/
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SZANOWNY KLIENCIE: 
 

Dziękujemy za zakupienie towaru wyprodukowanego przez firmę Klaus-Peter 
Zander Sp. z o.o.. 

Gratulujemy trafnego wyboru i gwarantujemy sprawne działanie produktu 

zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji 

obsługi. 

Warunki gwarancji : 
 

1. Gwarant zapewnia, że w razie ujawnienia w okresie gwarancyjnym 
wady wyrobu, zostanie ona bezpłatnie usunięta. W przypadku 
niemożliwości dokonania naprawy, wyrób zostanie wymieniony na 
wolny od wad. 

2. Termin gwarancji wynosi 36 miesięcy od dnia sprzedaży. 
3. Karta gwarancyjna powinna być wypełniona przez sprzedawcę. 

Brak daty i pieczęci sprzedawcy na pierwszej stronie i na 
odcinkach napraw (A, B i C) powoduje nieważność gwarancji. 

4. Obowiązek określony w punkcie 1 istnieje wtedy, gdy wada powstała 
z przyczyny tkwiącej w sprzedanym wyrobie (przy nieuszkodzonych 
plombach). 

5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń: 
- mechanicznych, w tym spowodowanych przeciążeniem statycznym 
lub dynamicznym, 

- wynikłych z niewłaściwej obsługi, konserwacji lub niewłaściwego 
przechowywania, 
- spowodowanych zalaniem lub bezpośrednim działaniem 
agresywnych czynników chemicznych, 
- spowodowanych niewłaściwym doborem wagi do warunków 
środowiskowych: 
- wagi nierdzewne hermetyczne przystosowane są do 
wilgotnego, dopuszcza się obecność kwasów i soli, 
- wagi nierdzewne przystosowane są do środowiska 
dopuszcza się kontakt z wodą i detergentami, 
- pozostałe wagi mogą pracować w środowisku o 
powietrza nie przekraczającej 90%. 

środowiska 

wilgotnego, 

wilgotności 

6. Przedłużenie okresu gwarancyjnego w wypadku naprawy wyrobu 
nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 581 Kodeksu Cywilnego. 

7. Niniejsza karta gwarancyjna stanowi jedyną podstawę do 
bezpłatnego wykonania naprawy gwarancyjnej . 

8. W wypadku zagubienia karty gwarancyjnej duplikaty nie będą 
wydawane. 
9. Przedsiębiorstwo dokonuje naprawy gwarancyjnej wyrobu po 
dostarczeniu go na własny koszt do swojej siedziby w celu jego 
usprawnienia. 



PRZEBIEG NAPRAW GWARANCYJNYCH: 
 

 

Data przyjęcia 
do naprawy 

Data ukończenia 
naprawy 

Opis naprawy 
wymienione części 

Pieczęć serwisu 
podpis wystawiającego 



 

 

 

 

 

PUNKT SERWISOWY : 

 

 
SPRZEDAWCA: 

Firma Spare 

Al. Jerozolimskie 261, 05-816 Michałowice/Warszawa 

www.spare.pl    tel: 22 723 92 90 

 
PRODUCENT: 

KLAUS-PETER ZANDER Sp. z o.o. 

Paproć 132a, 64-300 Nowy Tomyśl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spare.pl/

