
WARUNKI GWARANCJI 

(dot. napraw wykonanych oraz dostarczonych przez Grupę BiLift nowych Części Zamiennych i Komponentów). 
 

  

BiLift Polska, gwarantuje, wszystkie swoje naprawy i wykonane na zlecenie Klienta usługi oraz, że dostarczone 
nowe Części Zamienne oraz Komponenty będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych zgodnie z poniżej 
podanymi warunkami. 

1. W przypadku sprzedaży nowych i używanych Części Zamienne i podzespołów, z przeznaczeniem do ich 
montażu przez Klienta we własnym zakresie,  gwarancja wygasa po upływie trzech (3) dni pracujących licząc od 
daty ich dostarczenia do Klienta. 

2. Gwarancja na wykonane przez BiLift Polska naprawy i usługi (dotyczy robocizny) wygasa po upływie trzech (3) 
miesięcy licząc od daty ich wykonania. Natomiast Gwarancja na dostarczone i zamontowane przez BiLift Polska 
nowe Części Zamienne i podzespoły, wygasa po upływie sześciu (6) miesięcy licząc od daty zamontowania. 

3. W czasie trwania gwarancji, BiLift Polska naprawi lub wymieni wszystkie zamontowane przez siebie nowe Część 
Zamienne i podzespoły, które podczas sprawdzenia zostanie uznany za uszkodzony lub zostanie w nim 
stwierdzona wada ukryta (materiałowa lub wykonawcza). Wymiana taka włączając konieczne do wymiany części i 
robociznę zostanie wykonana bezpłatnie przez serwis BiLift Polska lub inny wskazany przez BiLift Polska punkt 
serwisowy, w normalnych godzinach pracy BiLift Polska, w miejscu pracy Urządzenia (z wyłączeniem sytuacji, w 
której z uwagi na zakres uszkodzenia niezbędne jest naprawa warsztatowa, wtedy transport Urządzenia lub 
Osprzętu z miejsca pracy do warsztatu BiLift Polska i z powrotem, stanowi zobowiązanie i odpowiedzialność 
Klienta). BiLift Polska nie może obciążać Klienta za naprawy wykonane w ramach gwarancji, chyba, że zaistniała 
usterka, tudzież uszkodzenie powstało z winy Klienta. 

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje: 

• używanych Części Zamiennych i podzespołów. O wszystkich tego typu przypadkach BiLift Polska jest 
zobowiązana powiadomić Klienta; 

• opon, gąsienic, kółek podporowych, filtrów, pasków klinowych, przewodów elektrycznych i 
hydraulicznych,  gumek wycieraczek, świateł, świec zapłonowych, styków, świec żarowych, szczotek 
komutatorów, szyb, żarówek i bezpieczników oraz innych elementów zużywających się (np. wideł, 
zębów łyżek lub lemieszy); 

•  naprawy lub wymiany żadnych nowych Części Zamiennych uszkodzonych lub usterek powstałych na 
skutek: uderzenia mechanicznego, eksploatacji niezgodnie z wytycznymi Instrukcji Obsługi, stosowania 
niewłaściwego (również zanieczyszczonego) paliwa, działania osób trzecich, ich montażu przez Klienta 
we własnym zakresie lub na jego zlecenie osobie trzeciej; 

• uszkodzeń i trudności w obsłudze związanych z:  
a) ze zmianami lub modyfikacjami w Urządzeniu lub Osprzęcie wykonanymi bez wcześniejszej pisemnej 

zgody BiLift Polska (nieautoryzowana ingerencja), 
b) zaniechaniem lub zaniedbaniem obsługi serwisowej (dot. obsługi okresowej i codziennej), Urządzenia lub 

Osprzętu, 
c) nierzetelną naprawą wykonaną przez nieautoryzowane przez BiLift Polska osoby lub punkt serwisowy lub 

używanie nieautoryzowanych przez BiLift Polska Części Zamienne lub innych materiałów i elementów (dot. 
również stosowania olejów innych niż dostarczone przez BiLift Polska), 

d) używaniem wyposażenia dodatkowego, dodatków (np. do silników itp.) nie produkowanego lub nie 
zatwierdzonego przez BiLift Polska. 

5. BiLift Polska w związku z niniejszą gwarancją nie ponosi żadnych zobowiązań w związku z: 
a) normalną, codzienną obsługą serwisową lub regulacjami związanymi w wykonywaną pracą zawierającą 

lecz nie ograniczoną do uzupełnienia poziomu paliwa, olejów i smarów, zacisków przewodów oraz 
regulacji, 

b) z częściami ogólnie rozumianymi jako zużywające się podczas pracy. 

6. Niniejsza gwarancja nie może być stosowana w stosunku do Części Zamiennych oraz podzespołów 
gwarantowanych przez innego producenta lub producentów, pomimo tego, że zostały one dostarczone przez BiLift 
Polska. O wszystkich tego typu wyjątkach BiLift Polska jest zobowiązana powiadomić Klienta. 

7. Niniejsza gwarancja jest wyłączna i wyklucza jakiekolwiek inne gwarancje wyrażone pisemnie, słownie, oficjalnie 
lub niejawnie, wraz z gwarancjami wynikającymi z umowy towarowej lub w celu wykorzystania w jakimkolwiek 
partykularnym celu. 

8. W rozumieniu niniejszych warunków gwarancji, zobowiązania BiLift Polska lub jakichkolwiek ich przedstawicieli 
ograniczają się do zastrzeżeń podanych w powyższych punktach i w żadnym innym przypadku BiLift Polska lub 
jakichkolwiek ich przedstawiciel nie może być narażony na jakiekolwiek zobowiązania (wliczając w to zobowiązania 
wynikające z ogólnych, specjalnych przypadkowych lub innych strat lub strat ekonomicznych lub moralnych 
wynikających z jakiejkolwiek usterki Urządzenia lub Osprzętu), które nie jest jednoznacznie uznane przez BiLift 
Polska. 

9. W przypadku sporu, obie Strony zobowiązują się dążyć do jego polubownego rozstrzygnięcia w terminie 30 dni. 
W przypadku niepowodzenia polubownego rozwiązania  w tym terminie, wszelkie spory z wynikłe z umowy 
rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby BiLift Polska. 

10. Wszelkie zmiany i odstępstwa od niniejszej Gwarancji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 


