
                        SAINT-GOBAIN HPM POLSKA          
 

WARUNKI GWARANCJI 

  

OGRANICZENIA PRAWNE  

ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIA 

  

Lp. 

Data przyjęcia do 

naprawy 

Data 

wykonania 

naprawy 

 

Zakres naprawy 

Numer prot. 

naprawy 

gwarancyjnej 

Pieczątka 

 i podpis 

serwisanta 

Wszystkie wyroby firmy Saint-Gobain oferowane 

kupującym pod marką  Norton Clipper (zarówno 

kompletne maszyny jak składowe części zamienne) objęte 
są gwarancją. 

 

Firma Saint-Gobain HPM Polska sp. z o.o. poprzez swoje 

autoryzowane serwisy (lista w załączeniu lub dostępna na 

stronie internetowej: www.nortonabrasives.com/pl-pl lub 

telefonicznie pod nr: +48 63 2617100) zobowiązuje się 

naprawić lub zamienić części  nowo zakupionego 

urządzenia, w którym w okresie gwarancji zostaną 
wykryte uszkodzenia materiału  lub błędy  w  wykonaniu, 

które powstały wyłącznie z przyczyn tkwiących w 

maszynie lub jej częściach. Wykonanie obowiązku 

naprawy lub zamiany części, w ramach gwarancji nastąpi 

w terminie do 1 miesiąca od dnia przekazania maszyny do 

autoryzowanego serwisu. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach termin ten może ulec przedłużenia nie więcej 
niż o 21 dni, o czym Klient zostanie powiadomiony. 

 

Gwarancja udzielona jest na 12 miesięcy od daty 

dokonania zakupu urządzenia, potwierdzonej fakturą bądź 

paragonem i obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

 

W przypadku zwrotu maszyny do serwisu Klient winien 
zapewnić, aby : 

 tabliczka znamionowa urządzenia była czytelna 

 maszyna w miarę możliwości była czysta, 

zabezpieczona przed uszkodzeniami transportowymi, 

oraz dostarczona w oryginalnym opakowaniu.  

 karta gwarancyjna była wypełniona i podpisana 

 

Gwarancja nie obejmuje: 

 Części, które zostały zniszczone w wyniku 

niewłaściwego użytkowania niezgodnego z instrukcją; 

 Części gumowych i pasków klinowych; 

 Części, które zostały zniszczone przez 

niewłaściwą naprawę we własnym zakresie oraz 

konsekwencje takiej naprawy; 

 Części, które zostały zniszczone w wyniku 

modyfikacji lub zmian dokonanych we własnym zakresie, 

w tym w serwisach, nie mających autoryzacji Saint-

Gobain HPM Polska sp. z o.o.  

 Części oraz całych maszyn, które uległy 

uszkodzeniu zewnętrznemu (w szczególności choć nie 

wyłącznie w wyniku uderzenia, zarysowania, zalania 

wodą, cementem lub innymi płynami) podczas ich 
użytkowania, w szczególności niezgodnego z instrukcją 

lub przeznaczeniem, a zwłaszcza w przypadku gdy 

zgłaszane w części lub maszynie uszkodzenie materiału 

lub błąd pozostaje w związku z ww. uszkodzeniem. 

  

Okres gwarancji na wymienioną bądź naprawioną część 

wynosi 12 miesięcy od daty naprawy 
 

Saint-Gobain HPM Polska ponosi odpowiedzialność 

cywilną producenta za maszyny jednakże nie dotyczy to 

utraconych korzyści użytkownika maszyny, w czasie, 

gdy trwała jej naprawa. 

 

 

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie 
zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów 

o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, które Klient może 

podnosić wobec podmiotu, od którego zakupił on 

maszynę objętą niniejszą gwarancją. 

 

Warunki gwarancji są mi znane co potwierdzam 

własnoręcznym podpisem.  
 

 

.................................................................................. 
Podpis kupującego 

 

       

        

 

 

 

 



     SAINT- GOBAIN  HPM POLSKA SP. Z O. O. 
           
     ADRESY AUTORYZOWANYCH SERWISÓW   

 

       
 

SAINT-GOBAIN HPM POLSKA  SP. Z O.O.                                                                                                                                                                
ul. Norton 1,  

62-600 Koło Poland 
Tel. : 63/ 261 75 53 

 
 
 

PHUB "Euro-Bau"  
62-561 Ślesin, Lubomyśle 56 

Tel. +48 607 565 614 
 
 
 
 

ELEKTROPRECYZJA 
ul. Centralna 17 
52-114 Wrocław 

Tel.: 71/ 346 56 37 
 
 
 
 

Serwis AGRO-METAL 
ul. Kolonia 17, 07-411 Rzekuń 

(przy trasie nr 627 /  Ostrołęka – Ostrów Mazowiecka) 
tel. +29/ 764 10 10 

 
 
 

 
ELKAR-SERWIS  

ul. Bawełniana 12 d 
97-400 Bełchatów 
Tel. : 510 876 624 

 

 

SAINT-GOBAIN HPM POLSKA  SP. Z O.O. 
                                                                                                                                                                      

ul. Norton 1, 62-600 Koło Poland 

 Tel: +48 (63) 261 71 00,  

Fax: +48 (63) 272 04 01  

www.saint-gobain-abrasives.com  

e-mail: info.kolo@saint-gobain.com 

Regon 310003576, VAT: 666-000-32-26 KRS: 0000137603 

 

 

KARTA GWARANCYJNA 

                                                                                           

                                                                                             

Nr ..................... 
....................................................................................... .  

.........................................................................................  

......................................................................................... 

......................................................................................... 
Kupujący 

 

 

TYP URZĄDZENIA............................................................. 

 

 

NR FABRYCZNY................................................................. 

 

 

DATA SPRZEDAŻY............................................................ 
 

  

Faktura nr ............................................................................. 

 
 

(Sprzedawca) 
 

http://www.saint-gobain-abrasives.com/
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