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BUTTONFIX LIMITED – OGRANICZONA GWARANCJA

Buttonfix Limited, prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wielkiej Brytanii 
z siedzibą w Unit A, 1 Britton Street, Londyn, EC1M 5NW, („SPRZEDAWCA”) gwarantuje, 
że nylonowe guziki i pasujące do nich wsporniki („produkt”), które są sprzedawane lub 
udostępniane pierwszemu użytkownikowi („KUPUJĄCEMU”), są wytwarzane zgodnie z 
praktykami, zwyczajami, normami, specyfikacjami i tolerancjami zwyczajowymi w kraju 
pochodzenia w momencie produkcji oraz, z zastrzeżeniem określonych poniżej ograniczeń i 
wyłączeń, są wolne od błędów projektowych, materiałowych i błędów przetwarzania.

1. ZAKRES GWARANCJI

Niniejsza ograniczona gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy:

(1) produkt jest prawidłowo używany i obsługiwany zgodnie z dokumentami i 
instrukcjami dostarczonymi KUPUJĄCEMU w momencie zakupu, które są dostępne na stronie 
internetowej SPRZEDAWCY;

(2) produkt nie jest używany niewłaściwie ani nadużywany jak również nie ma żadnych 
oznak nieprawidłowej obsługi, zaniedbania, modyfikacji lub naprawy przeprowadzonej 
bez zgody SPRZEDAWCY lub uszkodzenia produktu spowodowanego przez osobę inną niż 
SPRZEDAWCA;

(3) osoba ubiegająca się o gwarancję jest pierwszym użytkownikiem końcowym 
produktu;

(4) przestrzegane są wszystkie pozostałe sekcje niniejszej ograniczonej gwarancji.

2. PROCEDURA WYKORZYSTANIA GWARANCJI

W celu skorzystania z ograniczonej gwarancji KUPUJĄCY musi wypełnić i dostarczyć 
(przesłać pocztą) SPRZEDAWCY reklamację w pełni opisującą wady lub awarie produktu oraz 
oryginalny dowód zakupu w okresie gwarancyjnym (zdefiniowanym w punkcie 4) w ciągu 
dziesięciu (10) dni od dnia stwierdzenia przez KUPUJĄCEGO domniemanej wady.

 Niezależnie od powyższego, w przypadku gdy SPRZEDAWCA ustali, według własnego 
uznania, że KUPUJĄCY powinien był odkryć domniemaną wadę przed faktycznym 
zgłoszeniem, niniejsza ograniczona gwarancja nie ma zastosowania.

W celu ustalenia, czy ograniczona gwarancja powinna obowiązywać, KUPUJĄCY przekazuje 
SPRZEDAWCY wszelkie informacje, w tym zdjęcia w stosownych przypadkach, telefonicznie, 
pocztą elektroniczną lub przy pomocy innego środka komunikacji.

W przypadku gdy wada jest objęta ograniczoną gwarancją, SPRZEDAWCA może, według 
własnego uznania, wymagać, aby wadliwy produkt został wysłany na adres podany przez 
SPRZEDAWCĘ z opłaconymi kosztami wysyłki lub na koszt własny.
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Procedura opisana w punkcie 2 będzie dalej zwana „Procedurą reklamacyjną z 
tytułu gwarancji”. KUPUJĄCY ponosi wszelkie koszty związane ze zwrotem produktu 
SPRZEDAJĄCEMU, w tym, między innymi, koszty wysyłki, podatki importowe, cła i taryfy, jeśli 
dotyczą. Jeśli SPRZEDAWCA ustali, że zwrócony produkt jest objęty ograniczoną gwarancją, 
SPRZEDAWCA zgadza się pokryć wszystkie koszty zwrotu każdego wymienionego produktu 
do KUPUJĄCEGO.

3.	 ŚWIADCZONE	USŁUGI	GWARANCYJNE

Jeżeli w okresie gwarancyjnym (określonym w punkcie 4) udowodniono, że Produkt jest 
wadliwy, zobowiązania SPRZEDAWCY wynikające z niniejszej ograniczonej gwarancji 
ograniczają się do zrekompensowania pierwotnego kosztu produktu lub wymiany 
produktu, według wyłącznego uznania SPRZEDAWCY i tylko wtedy, gdy taka wada została 
spowodowana wyłącznie wadliwym projektem, wykonaniem i / lub materiałami. Taka 
rekompensata lub wymiana jest wyłącznym obowiązkiem SPRZEDAWCY i wyłącznym 
zadośćuczynieniem KUPUJĄCEGO na mocy niniejszej gwarancji i jest uzależniona od 
wywiązania się przez KUPUJĄCEGO z obowiązków wynikających z Procedur reklamacyjnych 
SPRZEDAWCY.

4. OKRES GWARANCYJNY

Niniejsza ograniczona gwarancja na produkt obowiązuje przez sześć (6) miesięcy od dnia 
sprzedaży, wynajmu, dzierżawy lub przekazania pierwszemu użytkownikowi końcowemu 
(„okres gwarancyjny”). Bieg okresu gwarancyjnego nie może zostać wstrzymany z 
jakiegokolwiek powodu. Przedłużenie lub wznowienie niniejszej ograniczonej gwarancji przez 
działania SPRZEDAWCY lub KUPUJĄCEGO jest skuteczne tylko wtedy, gdy SPRZEDAWCA 
wyraził uprzednią pisemną zgodę.

5.	 WYŁĄCZENIA	Z	GWARANCJI

Niniejszą ograniczoną gwarancją nie są objęte:

(1) zarysowania, wgniecenia, ślady lub inne widoczne zużycie powierzchni na produkcie, 
chyba że SPRZEDAWCA zostanie o nich powiadomiony w ciągu pięciu (5) dni roboczych od 
dostarczenia produktu KUPUJĄCEMU;

(2) normalne zużycie podczas codziennego użytkowania;

(3) niewłaściwe użycie lub nadużycie przez KUPUJĄCEGO;

(4) fizyczne uszkodzenie Produktu w wyniku manipulacji, niewłaściwego obchodzenia się, 
zaniedbania, przypadkowego uszkodzenia, modyfikacji lub naprawy bez zgody SPRZEDAWCY, 
nieuzasadnionego użycia i / lub zaniedbania KUPUJĄCEGO, niezależnie od tego, czy 
SPRZEDAWCA może to przewidzieć, czy nie;

(5) produkty, które zostały wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych 
lub użyte na zewnątrz;

(6) przedmioty, sprzęt, akcesoria, produkty i komponenty nie sprzedawane przez 
SPRZEDAWCĘ;
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(7) pogorszenie wynikające z wieku, przechowywania, warunków atmosferycznych, braku 
użytkowania lub jakikolwiek produkt, który był przechowywany przez ponad pięć (5) lat przed 
nabyciem przez KUPUJĄCEGO;

(8) kontynuacja użytkowania produktu po wykryciu wady domniemanej lub która 
powinna była zostać wykryta;

(9) nieprawidłowa instalacja jakiegokolwiek rodzaju, w tym między innymi 
używanie produktu z nieodpowiednimi klejami lub śrubami lub mocowanie produktu do 
nieodpowiedniego podłoża;

(10) cło, podatki lub opłaty środowiskowe.

SPRZEDAWCA wyraźnie zastrzega sobie prawo do kontroli produktu i jego komponentów, 
części oraz instalacji, użytkowania, konserwacji i wszelkich innych działań lub zaniechań 
KUPUJĄCEGO przy ustalaniu, czy domniemana wada produktu jest objęta ograniczoną 
gwarancją.

6.	 OGRANICZENIA	GWARANCJYJNE;	WYŁĄCZENIE	ODPOWIEDZIALNOŚCI	Z	
TYTUŁU	GWARANCJI

Niniejsza ograniczona gwarancja jest udzielana przez SPRZEDAWCĘ i stanowi jedyną wyraźną 
gwarancję udzieloną KUPUJĄCEMU. SPRZEDAWCA nie upoważnia żadnej innej osoby, w tym 
dystrybutorów, do udzielania jakichkolwiek innych gwarancji w imieniu SPRZEDAWCY.

SPRZEDAWCA	NIE	UDZIELA	ŻADNYCH	GWARANCJI,	KTÓRE	NIE	SĄ	UJĘTE	W	TYM	
DOKUMENCIE.	NIEWAŻNE	SĄ	JAKIEKOLWIEK	DOMNIEMANE	GWARANCJE	LUB	
OŚWIADCZENIA	DOTYCZĄCE	SKUTECZNOŚCI,	JAKOŚCI	LUB	UKRYTYCH	WAD	ORAZ	
JAKIEKOLWIEK	ŚRODKI	ZWIĄZANE	Z	NARUSZENIEM	UMOWY,	KTÓRE	MOGĄ	POWSTAĆ	
PRZEZ	IMPLIKACJĘ,	PRZEPISY	PRAWA,	NIESTANDARDOWY	HANDEL	LUB	KURS	
SPRZEDAŻY,	W	TYM	DOMNIEMANE	GWARANCJE	HANDLOWE	I	PRZYDATNOŚĆ	DO	
OKREŚLONEGO	CELU.	SPRZEDAWCA	NIE	PONOSI	PONADTO	ODPOWIEDZIALNOŚCI	
ZA	STRATY,	WYDATKI,	NIEPRAWIDŁOWOŚCI,	SZCZEGÓLNE,	POŚREDNIE,	WTÓRNE	I	
UBOCZNE	ORAZ	ZA	WSZELKIE	SZKODY,	W	TYM	SZKODY	WYNIKAJĄCE	Z	POSIADANIA	
LUB	UŻYTKOWANIA	PRODUKTU.

O ile dorozumianych zapisów gwarancyjnych nie można wykluczyć w niektórych systemach 
prawnych, obowiązują one tylko tak długo, jak gwarancja wyrażona w tym dokumencie.

Jeśli KUPUJĄCY ma roszczenie z tytułu niniejszej ograniczonej gwarancji lub z tytułu 
jakichkolwiek gwarancji udzielonych KUPUJĄCEMU na mocy prawa krajowego, KUPUJĄCY 
może wnieść roszczenia sądowego na podstawie gwarancji nie później niż w ciągu jednego

(1) roku po nabyciu prawa do wniesienia powództwa sądowego przez KUPUJĄCEGO. W 
krajach, które nie dopuszczają tego ograniczonego terminu wniesienia skargi sądowej, przepis 
ten nie ma zastosowania.
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7.	 OGRANICZENIE	ODPOWIEDZIALNOŚCI	SPRZEDAWCY

Odpowiedzialność SPRZEDAWCY w odniesieniu do produktu sprzedanego KUPUJĄCEMU 
jest ograniczona do gwarancji wyrażonej w tym dokumencie. SPRZEDAWCA NIE PODLEGA 
ŻADNYM INNYM ZOBOWIĄZANIOM ANI ODPOWIEDZIALNOŚCI, WYNIKAJĄCEJ Z 
NIEDOTRZYMANIA WARUNKÓW UMOWY, GWARANCJI, CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH 
(W TYM ZANIEDBANIA I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI OBIEKTYWNEJ) LUB INNYCH 
PRZEPISÓW PRAWA W ODNIESIENIU DO PRODUKTÓW SPRZEDAWANYCH LUB USŁUG 
ŚWIADCZONYCH PRZEZ SPRZEDAWCĘ LUB INNE PRZEDSIĘBIORSTWO.

Nie ograniczając powyższego, SPRZEDAWCA NIE PONOSI ZWŁASZCZA ŻADNEJ 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIE MIENIA LUB CIAŁA, KARY, SZKODY SZCZEGÓLNE 
LUB PODLEGAJĄCE KARZE, SZKODY ZA UTRACONE ZYSKI LUB PRZYCHODY, USŁUGI, 
OPÓŹNIENIA ANI JAKIEKOLWIEK STRATY I ROSZCZENIA KLIENTÓW NABYWCY LUB 
INNEJ STRONY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY. SPRZEDAWCA NIE PONOSI 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA I WYKLUCZA WSZELKIE SZKODY WYNIKOWE, PRZYPADKOWE I 
WARUNKOWE.

SPRZEDAWCA NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI DOWOLNEGO TYPU W ZWIĄZKU 
ZE SWOIMI PRODUKTAMI I NIE UPOWAŻNIA ŻADNEJ STRONY DO ZOBOWIĄZANIA LUB 
ZAAKCEPTOWANIA TAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEZ SPRZEDAWCĘ.

8.	 POZOSTAŁE

Jakiekolwiek opisy produktu sporządzone zarówno na piśmie, jak i ustnie przez SPRZEDAWCĘ 
lub przedstawicieli SPRZEDAWCY, specyfikacje, próbki, modele, biuletyny, rysunki, diagramy 
lub podobne materiały użyte w związku z zamówieniem KUPUJĄCEGO służą wyłącznie 
identyfikacji produktu, a nie należy ich interpretować jako obowiązującej gwarancji. Wszelkie 
sugestie SPRZEDAWCY lub przedstawicieli SPRZEDAWCY dotyczące użycia, zastosowania 
lub przydatności produktu nie są interpretowane jako obowiązująca gwarancja, chyba że 
SPRZEDAWCA potwierdzi je na piśmie.


