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STANDARDOWE WARUNKI OGÓLNE GWARANCJI THERMO KING 
Kompletne urządzenie Thermo King zasilane z pojazdu objęte jest gwarancją przez 24 miesiące od daty rozpoczęcia eksploatacji na warunkach 
określonych poniżej.
Jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji wymagany jest serwis gwarancyjny lub naprawa, wystarczy przedstawić kopię karty rejestracji czynności 
serwisowych (do pobrania na stronie internetowej podręcznika użytkownika EMEA — www.emea-user-manuals.thermoking.com/) w siedzibie dowolnego 
dealera wymienionego w wykazie serwisów firmy Thermo King. Dealer udzieli pomocy w zakresie zgodnym z poniższym skróconym opisem.

24-MIESIĘCZNA* OGRANICZONA GWARANCJA INGERSOLL RAND INTERNATIONAL LTD. („Thermo King”): Napęd bezpośredni
Uwaga: Pełny opis warunków Ograniczonej Gwarancji Thermo King można uzyskać u dealera firmy Thermo King. 

1. Na warunkach określonych w niniejszym dokumencie Thermo King Limited („Thermo King”) gwarantuje, że kompletne urządzenie objęte gwarancją 
będzie wolne od wad materiałowych i wad wykonania przez okres dwudziestu czterech (24) miesięcy od daty rozpoczęcia eksploatacji lub przez trzydzieści 
(30) miesięcy od daty wysłania urządzenia przez Thermo King, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie jako pierwszy, lub przez 3000 godzin 
pracy (łącznie w trybie jazdy / trybie podtrzymania elektrycznego) z ograniczeniem do 1000 godzin pracy w trybie podtrzymania elektrycznego. 

2. Przed upływem pierwszych dwunastu miesięcy okresu gwarancyjnego nabywca ma obowiązek na koszt własny dostarczyć urządzenie do autoryzowanego 
dealera lub serwisu firmy Thermo King w celu dokonania przeglądu. Przegląd ma na celu sprawdzenie, czy urządzenie było prawidłowo konserwowane 
(zob. akapit 4), oraz przeprowadzenie wszelkich niezbędnych modernizacji i napraw. Jeśli wynik przeglądu będzie zadowalający, urządzenie zostanie 
objęte gwarancją na okres kolejnych dwunastu miesięcy.

3. W każdym przypadku wyłączne zobowiązanie Thermo King wynikające z niniejszej gwarancji ogranicza się do naprawy lub wymiany wadliwego 
produktu wedle własnego uznania Thermo King.

4. Postanowienia Ograniczonej Gwarancji nie dotyczą Produktów: (A) użytkowanych w celach, do których nie zostały przystosowane lub przeznaczone; (B) 
które zostały naprawione lub zmodyfikowane bez uprzedniej pisemnej zgody Thermo King; (C) które były nieprawidłowo użytkowane, zaniedbywane lub 
uległy uszkodzeniu; (D) które były nieprawidłowo przechowywane, instalowane, konserwowane lub obsługiwane; (E) które były użytkowane w sposób 
naruszający pisemne instrukcje przekazane dealerowi przez Thermo King; (F) które były wystawione na działanie nieprawidłowej temperatury, wilgotności 
lub innych czynników atmosferycznych; (G) które uległy normalnemu zużyciu, erozji lub korozji; lub (H) które w ocenie Thermo King wykazują 
niezgodność z gwarancją.

5. Możliwość przeniesienia niniejszej Ograniczonej Gwarancji jest uzależniona od uprzedniego pisemnego powiadomienia autoryzowanego dealera Thermo 
King o przeniesieniu własności produktu na rzecz nowego właściciela lub jego sprzedaży. Niniejsza Ograniczona Gwarancja obejmuje wyłącznie części 
i robociznę. Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie obejmuje nadgodzin, kosztów podróży, wydatków związanych z podróżą, kosztów wymiany pojazdu ani 
kosztów wynajmu pojazdu.



4

STANDARDOWE WARUNKI OGÓLNE GWARANCJI THERMO KING

6. Wszelkie prace konserwacyjne, serwisowe i naprawcze może wykonywać wyłącznie autoryzowany dealer Thermo King, a podczas takich prac należy 
używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych Thermo King. Dealer musi zlecić wykonanie napraw gwarancyjnych certyfikowanemu mechanikowi 
w warsztacie dealera. Nieprzestrzeganie tych wymogów powoduje utratę niniejszej Ograniczonej Gwarancji.

7. Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie obejmuje także materiałów eksploatacyjnych ani konserwacyjnych, w tym między innymi olejów, smarów, środków 
poślizgowych, bezpieczników i wszelkich części niedostarczonych przez Thermo King. Naprawy gwarancyjne przeprowadzone przez Thermo King lub 
autoryzowanego dealera Thermo King nie wydłużają okresu Ograniczonej Gwarancji.

8. Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie obejmuje usterek wynikających z nieprzestrzegania zalecanych procedur obsługi oraz serwisu i konserwacji 
określonych w niniejszej instrukcji.

UWAGA: Jeżeli zestaw napędowy spowoduje uszkodzenie sprężarki pojazdu, uszkodzenie sprężarki nie podlega gwarancji.

9. Niniejsza Ograniczona Gwarancja traci ważność, jeżeli właściciel lub operator nie przestrzega ściśle harmonogramu konserwacji profilaktycznej podanego 
przez Thermo King. 

10. Thermo King zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli wszelkich roszczeń, a w razie stwierdzenia ich nieważności — do odbioru przyznanej 
kwoty.

11. Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie obejmuje produktów wykonanych na zamówienie ani produktów, które wykraczają poza standardowy zakres 
specyfikacji produktu. Niniejsza Ograniczona Gwarancja obejmuje wyłącznie produkty posiadające standardowe specyfikacje.

NINIEJSZA GWARANCJA JEST WYŁĄCZNA I ZASTĘPUJE WSZYSTKIE POZOSTAŁE GWARANCJE JAWNE LUB DOROZUMIANE, W TYM WSZELKIE GWARANCJE WARTOŚCI 
HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, A TAKŻE WSZELKIE GWARANCJE WYNIKAJĄCE Z DOTYCHCZASOWYCH WARUNKÓW WSPÓŁPRACY LUB ZE 
ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH I BIZNESOWYCH, Z WYJĄTKIEM GWARANCJI POSIADANIA TYTUŁU PRAWNEGO I NIENARUSZANIA PATENTÓW.
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: THERMO KING NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ, DELIKTOWEJ (W TYM ODPOWIEDZIALNOŚCI OBIEK-
TYWNEJ I Z TYTUŁU RAŻĄCEGO NIEDBALSTWA) ANI INNEJ ZA ŻADNE OBRAŻENIA CIAŁA LUB SZKODY NA POJAZDACH, ICH ZAWARTOŚCI, PRZEWOŻONYCH TOWARACH 
LUB NA INNYM MIENIU, ANI ZA ŻADNE SZKODY SZCZEGÓLNE, UBOCZNE, POŚREDNIE LUB WYNIKOWE. DOTYCZY TO W SZCZEGÓLNOŚCI PRZERW W DZIAŁALNOŚCI, 
BRAKU MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, UTRACONYCH ZYSKÓW I BRAKU MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA. OKREŚLONE W NINIEJSZYM 
DOKUMENCIE REKOMPENSATY PRZYSŁUGUJĄCE NABYWCY SĄ WYŁĄCZNE, A ŁĄCZNE SKUMULOWANE ZOBOWIĄZANIA THERMO KING Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI 
W ŻADNYM WYPADKU NIE PRZEKROCZĄ CENY ZAKUPU URZĄDZENIA LUB JEGO CZĘŚCI BĘDĄCEJ PODSTAWĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

UWAGA: Warunki i okres gwarancji mogą ulec zmianie. Warunki gwarancji obowiązujące w przypadku konkretnego urządzenia można uzyskać 
u dealera firmy Thermo King. 


