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1. OGÓLNE 

 
Niniejszy załącznik jest ważnym dokumentem, który ma na 
celu ułatwić użytkownikowi maksymalne wykorzystanie 
produktów Meclift objętych gwarancją. 

 
Przed przystąpieniem do użytkowania lub obsługi 
Produktów należy przestrzegać następujących zasad: 
należy dokładnie zapoznać się z Instrukcją Obsługi i 
Konserwacji dołączoną do Produktu (Produktów). Jeżeli 
Instrukcja Obsługi i Konserwacji nie jest dostępna lub jeżeli 
potrzebna jest kopia w innym języku (wybór języków jest 
ograniczony), należy skontaktować się z firmą Meclift lub 
najbliższym przedstawicielem firmy Meclift. 

 
NIE NALEŻY OBSŁUGIWAĆ PRODUKTÓW PRZED 
DOKŁADNYM ZAPOZNANIEM SIĘ Z INSTRUKCJĄ 
OBSŁUGI I KONSERWACJI. 

 
NIE EKSPLOATOWAĆ PRODUKTÓW, CO DO KTÓRYCH 
ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE SĄ WADLIWE, NAWET 
JEŚLI ISTNIENIE TAKIEJ WADY NIE ZOSTAŁO 
ZWERYFIKOWANE. 

 
2. DEFINICJE 

 

Dla celów niniejszych Ogólnych Warunków Gwarancji 
następujące słowa i wyrażenia mają znaczenie określone w 
niniejszym dokumencie: 

 
"Meclift" oznacza Mecalift Oy; 
"Warunki gwarancji ogólnej" oznaczają niniejsze warunki 
gwarancji ogólnej;  
"Umowa" oznacza umowę pomiędzy Meclift a Pierwotnym 
Kupującym, na mocy której Pierwotny Kupujący nabywa 
Produkty od Meclift i której istotną częścią są niniejsze 
Warunki gwarancji ogólnej; 
"Produkt" lub "Produkty" oznaczają wszystkie produkty 
sprzedawane lub wynajmowane przez Meclift; 
"Gwarancja" oznacza gwarancję udzieloną przez Meclift 
zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Gwarancji; 
"Okres gwarancji" oznacza okres gwarancji udzielonej na 
Produkty przez Meclift, zgodnie z poniższą definicją; 
"Specyfikacje Produktu" oznaczają specyfikacje Produktów 
określone poniżej; 
"Pierwotny Kupujący" oznacza stronę, która zakupiła 
Produkty od Meclift; 
"Kolejny Kupujący" oznacza każdą stronę, która nabywa 
Produkty od Pierwotnego Kupującego;  
"Właściciel" oznacza Pierwotnego Kupującego lub 
Późniejszego Kupującego, który rości sobie prawa z tytułu 
Gwarancji; 
"Protokół odbioru" oznacza protokół odbioru, podpisany i 
dostarczony przez Meclift wraz z Produktami, który 
powinien zostać podpisany przez Pierwotnego Kupującego 
po dostawie, a następnie kontroli i odbiorze Produktów 
przez Pierwotnego Kupującego; 

" Reklamacje gwarancyjne" oznaczają dokument 
reklamacyjny dostarczony przez Meclift wraz z Produktami, 
jak określono poniżej. 

 
3. GWARANCJA 

 
Z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszych 
Warunkach Gwarancji Ogólnej, Meclift zobowiązuje się, że 
Produkty wyszczególnione w Protokole Odbioru będą w 
chwili dostawy do Pierwotnego Kupującego oraz w ciągu 
dwunastu (12) miesięcy lub 2000 godzin pracy, w zależności 
od tego, co nastąpi wcześniej ("Okres Gwarancji") spełniały 
aktualne wówczas specyfikacje produktów Meclift, 
stosowane w ramach normalnej praktyki biznesowej Meclift, 
chyba że Meclift i Pierwotny Kupujący uzgodnią inaczej na 
piśmie ("Specyfikacje Produktu"). Jako warunek wstępny 
zastosowania gwarancji, Protokół Odbioru musi zawierać 
datę dostawy Produktów do Pierwotnego Kupującego, 
zostać podpisany przez Pierwotnego Kupującego i odesłany 
do Meclift. 

 
Części, które są wymieniane lub naprawiane w ramach 
niniejszej Gwarancji, będą również objęte gwarancją do 
momentu wygaśnięcia Okresu Gwarancji, jak określono 
powyżej. 

 
Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, ilustracje, dane techniczne 
i eksploatacyjne, wymiary, waga itp. zawarte w 
jakiejkolwiek broszurze promocyjnej lub technicznej 
wydanej przez Meclift mogą ulegać zmianom bez 
uprzedzenia i nie należy ich traktować jako Specyfikacji 
Produktu. 

 
Meclift gwarantuje również, że w Okresie Gwarancji 
Produkty będą wolne od wad materiałowych i 
wykonawczych, z wyłączeniem wszelkich wad części, 
materiałów lub wyposażenia nie wyprodukowanych przez 
Meclift. Meclift nie ponosi odpowiedzialności za 
jakiekolwiek wady spowodowane materiałami 
dostarczonymi przez Pierwotnego Kupującego lub 
Późniejszego Nabywcę. 

 
Meclift zastrzega sobie prawo do zmiany Specyfikacji 
Produktu w dowolnym momencie bez ponoszenia 
odpowiedzialności za przeprowadzenie identycznych lub 
podobnych zmian w produktach już wyprodukowanych, 
sprzedanych lub dostarczonych do dowolnego nabywcy. 

 
Niniejsza Gwarancja nie obejmuje wyposażenia opon i 
innych części zużywalnych, w tym między innymi płynów, 
węży hydraulicznych, filtrów, pasów, żarówek, 
bezpieczników, śrub, nakrętek, taśm, akcesoriów, 
mocowań i akumulatorów, chyba że Właściciel jest w stanie 
wykazać, że taka część była wadliwa już w momencie 
dostawy Wyrobów do Pierwotnego Kupującego. 

 
Niezbędne jest, aby wszelkie części zamienne używane z 
Produktami lub do nich dołączane spełniały wymogi 
specyfikacji wydawanych i odnawianych co jakiś czas przez 
Meclift. W przypadku użycia lub dołączenia części 
zamiennych, które nie spełniają tych specyfikacji, Meclift 
nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody 
spowodowane przez Produkty lub jakiekolwiek uszkodzenia 
Produktów. 

 
Powyższe zobowiązania w Okresie Gwarancji stanowią 
wyłączne gwarancje Meclift w odniesieniu do Produktów. 
Wyklucza się wszelkie inne warunki lub gwarancje 
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dotyczące jakości, przydatności lub wartości handlowej 
Produktów dostarczonych na podstawie umowy lub 
przydatności do określonego celu, niezależnie od tego, 
czy wynikają one z ustawy, czy z innych przepisów. 

 
4. KONTROLA PRODUKTÓW 
Właściciel ma obowiązek dokonać kontroli Produktów 
niezwłocznie po ich otrzymaniu i powiadomić Meclift na 
piśmie o wszelkich wadach lub niezgodnościach ze 
Specyfikacjami Produktów, które Właściciel wykryje lub 
powinien był wykryć, w ciągu siedmiu (7) dni od ich 
wykrycia lub od momentu, w którym powinny zostać 
wykryte. O wadach ukrytych należy powiadomić Meclift na 
piśmie w ciągu czternastu (14) dni od ich wykrycia lub od 
momentu, w którym powinny zostać wykryte. 

 

Właściciel musi natychmiast powstrzymać się od 
jakiejkolwiek eksploatacji Produktów po wykryciu wady.  

 
Każda zgłoszona usterka zostanie sprawdzona i 
potwierdzona przez Meclift lub przedstawiciela Meclift, o ile 
nie uzgodniono inaczej na piśmie. W przypadku wykrycia 
jakichkolwiek niezgodności ze Specyfikacją Produktu, 
należy bezwzględnie zaprzestać jego użytkowania w 
jakikolwiek sposób. 

 
Odpowiedzialność za udowodnienie, że dana wada jest 
wadą ukrytą spoczywa na Właścicielu. Na żądanie Meclift, 
Właściciel dostarczy Meclift Produkty niezgodne z umową 
lub ich część w celu dokonania przeglądu. 
 
5. ZGŁOSZENIE 
 
Nie zgłoszenie wad lub niezgodności ze Specyfikacjami 
Produktów przez Właściciela w odpowiedniej formie i 
terminie lub rozpoczęcie użytkowania Produktów 
wadliwych, niezgodnych ze Specyfikacjami będzie 
uważane za zatwierdzenie Produktów i rezygnację 
Właściciela z wszelkich roszczeń w stosunku do tych 
Produktów. 

 
W przypadku, gdy Właściciel dokonał zakupu Produktów 
bezpośrednio od Meclift, Właściciel musi przekazać 
powyższe zawiadomienie bezpośrednio do Meclift. 
Podobnie, jeżeli Właściciel dokonał zakupu Produktów od 
lokalnego dystrybutora lub agenta Meclift, powiadomienie 
musi zostać skierowane do wspomnianego dystrybutora 
lub agenta, który następnie powiadomi Meclift. 

 
Powiadomienie musi zawierać wypełniony i należycie 
podpisany wzór reklamacji gwarancyjnej dostarczony przez 
Meclift wraz z Produktami, opisujący wadę lub 
niezgodność, a także kopię Protokołu odbioru oraz 
dokumentację przewozową potwierdzającą datę dostawy 
Produktów do Właściciela, niezależnie od tego, czy zostały 
one dostarczone bezpośrednio przez Meclift, czy też przez 
agenta lub dystrybutora Meclift. 
 
 
W przypadku, gdy Produkt jest niezgodny z umową i pod 
warunkiem, że Właściciel powiadomił o braku zgodności 
zgodnie z powyższymi postanowieniami, Meclift będzie miał 
prawo, według własnego uznania, do: 
(i) bezpłatnej wymiany Produktów (lub danej części); 

(ii) naprawy Produktów; lub 
(iii) zwrotu Właścicielowi ceny Produktów. 
Powyższe środki zaradcze będą wyłącznymi środkami 
zaradczymi Właściciela w ramach Umowy w odniesieniu do 
niezgodności Produktów. 

 
Jeżeli Meclift zdecyduje się na naprawę usterki w sposób 
opisany powyżej, prace takie będą wykonywane na terenie 
Właściciela produktu w normalnych godzinach pracy, chyba 
że Meclift uzna, że bardziej odpowiednie będzie przesłanie 
wadliwej części, na koszt Meclift, do Meclift w celu 
dokonania naprawy w siedzibie Meclift. Meclift ma prawo, 
według własnego uznania, wymienić wadliwą część 
przesłaną do Meclift zamiast jej naprawiać. 
 
 
Wszelkie wymienione wadliwe części zostaną przekazane 
do  dyspozycji Meclift i staną się własnością Meclift. 

 
W stosownych przypadkach, Meclift dostarczy bezpłatnie 
części objęte gwarancją do najbliższego międzynarodowego 
miejsca przeznaczenia Właściciela. Wszelkie inne koszty, w 
tym, lecz nie wyłącznie, wszelkie opłaty celne, ponosi 
Właściciel. W przypadku konieczności zwrotu części do 
Meclift, zastrzega się prawo do wcześniejszego 
zaakceptowania kosztów zwrotu. 

 
6. OGRANICZENIA ZASTOSOWANIA 
Meclift nie ponosi odpowiedzialności w ramach niniejszej 
Gwarancji za jakikolwiek Produkt lub jakąkolwiek część 
Produktu, który: 

(a) został uszkodzony podczas transportu, za co 
Meclift nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z 
obowiązującymi warunkami dostawy; 

(b) stanie się wadliwy w wyniku wypadku po 
dostarczeniu do Pierwotnego Kupującego, 
niewłaściwego lub nieautoryzowanego serwisu, 
przeciążenia, niedbałości lub niewłaściwego 
przechowywania, obsługi lub użytkowania; 

(c) ulegnie uszkodzeniu w wyniku normalnego 
zużycia; 

(d) ulegnie uszkodzeniu w wyniku zastosowania 
części zamiennych, które nie spełniają 
specyfikacji Meclift (nieoryginalne części 
zamienne); 

(e) był w inny sposób używany, konserwowany 
lub obsługiwany niezgodnie z Instrukcją obsługi i 
konserwacji Meclift; 

 (f) stanie się wadliwy w wyniku wypadku po 
dostarczeniu do Pierwotnego Kupującego, 
niewłaściwego lub nieautoryzowanego serwisu, 
przeciążenia, niedbałości lub niewłaściwego 
przechowywania, obsługi lub użytkowania; 

(g) ulegnie uszkodzeniu w wyniku normalnego 
zużycia; 

(h) ulegnie uszkodzeniu w wyniku zastosowania 
części zamiennych, które nie spełniają specyfikacji 
Meclift (nieoryginalne części zamienne); 

(i) był w inny sposób używany, konserwowany lub 
obsługiwany niezgodnie z Instrukcją obsługi i 
konserwacji Meclift; 
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Niespełnienie któregokolwiek z warunków określonych w 
niniejszych Ogólnych Warunkach Gwarancji uznaje się za 
zrzeczenie się przez Właściciela wszelkich roszczeń w 
odniesieniu do takich Produktów. 
 
Za rutynowe regulacje opisane i wyjaśnione w Instrukcji 
Obsługi i Konserwacji dostarczonej Pierwotnemu Nabywcy 
odpowiada Właściciel. 
 
Jeśli okres gwarancji został określony w oddzielnej 
umowie jako dłuższy niż standardowy okres gwarancji, 
gwarancja obejmuje wyłącznie elementy wyprodukowane 
przez Meclift. 

 
7. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI  
Meclift w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności 
za jakiekolwiek szkody, które powstały w wyniku 
eksploatacji Produktów po wykryciu wady 

 
Meclift w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności 
za szkody specjalne, pośrednie, przypadkowe lub 
wynikowe, odszkodowania za straty moralne lub straty 
moralne, niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, 
gwarancji, czynu niedozwolonego, zaniedbania, ścisłej 
odpowiedzialności lub z innych przyczyn, w tym, lecz nie 
wyłącznie, za koszty podróży, diety i koszty wysyłki, utratę 
możliwości korzystania z produktu, utratę zysków lub 
dochodów, uszczuplenie wartości firmy, uszkodzenie 
innego mienia, opóźnienia lub roszczenia klientów lub 
innych stron trzecich z tytułu takich lub innych szkód. W 
każdych okolicznościach odpowiedzialność Meclift za 
wszelkie szkody będzie ograniczona do ceny zakupu 
Produktu w momencie jego sprzedaży pierwotnemu 
nabywcy przez Meclift. 

 
Niezależnie od powyższych postanowień, obowiązkowa 
odpowiedzialność Meclift wynikająca z wszelkich 
obowiązujących przepisów prawnych dotyczących 
odpowiedzialności za produkt, w brzmieniu 
obowiązującym w danym czasie, pozostaje niezmieniona. 
 
Meclift nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności z tytułu 
obietnic lub gwarancji dotyczących produktu i jego części, 
rozszerzających odpowiedzialność Meclift poza warunki 
wyrażone w niniejszej gwarancji. 

 
8. POSTĘPOWANIE 

 
Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające z 
lub związane z niniejszymi Warunkami gwarancji, ich 
naruszeniem lub ważnością będą ostatecznie 
rozstrzygane w drodze postępowania sądowego. 
Orzeczenie postępowania sądowego jest ostateczne i 
wiążące dla obu stron. 


