
1. Zakres Gwarancji

Moll bauokologische Produkte GmbH (dalej jako “Moll”) niniejszym zapewnia ograniczoną gwarancję producenta zgodnie z niniejszą Umową Gwarancyjną dla standardowych 
produktów dostarczanych przez Moll (dalej jako „produkt”) na rzecz strony trzeciej uprawnionej do składania roszczeń gwarancyjnych w trybie określonym w art. 2 w okresie 
gwarancyjnym określonym w art. 4.

2. Strona uprawniona do składania roszczeń

Stronę uprawnioną do składania roszczeń stanowi klient, który zakupił produkt bezpośrednio od Moll oraz jego klient końcowy przetwarzający produkty w zakresie, w jakim 
ten klient końcowy jest w stanie udowodnić, iż zakupił produkty od bezpośredniego nabywcy Moll (dalej jako „Zaskarżający”). Przedłożenie dowodu zakupu lub - w razie braku 
pisemnej umowy handlowej - faktury (dalej jako „dowód uprawnienia do wnoszenia roszczeń”) stanowić będzie wystarczający dowód uprawnienia do wnoszenia roszczeń.

3. Zdarzenie gwarancyjne

Zdarzenie gwarancyjne w rozumieniu niniejszej Umowy Gwarancyjnej będzie miało miejsce jedynie w przypadku odstępstwa od charakterystyki produktu wynikającej z jego 
specyfikacji wydanej przez Moll i obowiązującej w chwili zakupu, które zostanie ujawnione w okresie gwarancyjnym określonym w art. 4 oraz w razie braku możliwości 
uzasadnienia tego odstępstwa błędnym zastosowaniem produktu, a w szczególności nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, konserwacji i montażu, lub zewnętrznym 
oddziaływaniem na produkt. Moll jednoznacznie odmawia objęcia gwarancją jakichkolwiek okoliczności wykraczających poza powyższy zakres.

4. Okres gwarancyjny

Okres gwarancji na produkty zaczyna swój bieg w chwili sprzedaży produktu do pierwszego klienta przez Moll i wygasa po upływie sześciu lat od tego momentu. Okres gwa-
rancyjny podlega przedłużeniu do dziesięciu lat od chwili zakupu produktu przez pierwszego klienta Moll, jeśli montaż produktów został wykonany wyłącznie w powiązaniu ze 
standardowymi produktami pro clima w zakresie dostępnym w ramach systemu pro clima dla danej aplikacji.

5. Zgłoszenie zdarzenia gwarancyjnego

W razie wystąpienia zdarzenia gwarancyjnego określonego w art. 3 w czasie okresu gwarancyjnego wynikającego z art. 4, Zaskarżający musi powiadomić Moll o tej 
okoliczności na piśmie i bez zwłoki w okresie gwarancyjnym określonym w art. 4, jednak nie później niż 14 dni od uzyskania wiedzy na temat zdarzenia gwarancyjnego przez 
Zaskarżającego, przy czym Zaskarżający musi dołączyć do zgłoszenia dowód uprawnienia do wnoszenia roszczeń.

6. Roszczenia gwarancyjne

Jeśli Zaskarżający powiadomił Moll prawidłowo zgodnie z art. 5 na temat zdarzenia gwarancyjnego określonego w art. 3 w okresie gwarancyjnym wskazanym w art. 4 Moll według 
własnego uznania dostarczy produkt zastępczy Zaskarżającemu w miejsce zastosowania wadliwego produktu na własny koszt Moll lub poprawi wadę w produkcie.
Jeśli produkt już jest zainstalowany Moll według własnego uznania albo poniesie udokumentowane i należne koszty jego montażu i usunięcia albo zleci stronie trzeciej przeprowadzenie 
montażu i usunięcia. Zaskarżający składający skargę w ten sposób musi przedłożyć Moll wiążący kosztorys sporządzony na koszt Zaskarżającego i uzyskać decyzję od Moll w zakresie 
zgody na pokrycie tych kosztów lub zlecenie montażu i usunięcia stronie trzeciej. Roszczenia gwarancyjne Zaskarżającego opisane powyżej będą ostateczne i Moll nie uzna jakichkolwiek 
innych zobowiązań z tego tytułu.

7. Okres ograniczenia

Roszczenia gwarancyjne w rozumieniu art. 6 wygasają w chwili upływu roku czasu od zgłoszenia tychże roszczeń.

8. Roszczenia prawne

Wszelkie roszczenia prawne ze strony Zaskarżającego wobec Moll lub klienta Moll działającego jako sprzedawca pozostaną nieobjęte niniejszą Umową Gwarancyjną.

9. Postanowienia końcowe

Jako wyłączne miejsce sądu właściwego dla obu stron przyjmuje się niniejszym miasto Schwetzingen w Niemczech. Niemniej jednak przedsiębiorstwo Moll będzie 
również uprawnione do podejmowania czynności prawnych w stosunku do Zaskarżającego w sądzie właściwym przyjętym na mocy ogólnych przepisów prawa.
Niniejsza Umowa gwarancyjna podlega wyłącznie prawu Niemiec za wyłączeniem Konwencji ONZ o międzynarodowej sprzedaży towarów. Jeśli postanowienia ni-
niejszych Ogólnych Warunków Umowy są lub staną się prawnie nieskuteczne, moc pozostałych przepisów pozostanie nienaruszona. W takim przypadku strony będą 
zobowiązane do przeprowadzenia negocjacji w dobrej wierze w celu zastąpienia nieskutecznego przepisu zapisem ważnym, który w możliwie ścisły sposób będzie 
odpowiadał zamierzonemu celowi ekonomicznemu przepisu, który został unieważniony. Powyższe dotyczyć będzie w stosownym zakresie również luk prawnych w 
niniejszej Umowie Gwarancyjnej.
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