Umowna gwarancja producenta
Obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.
Przedmowa
Poniższe terminy, zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej, będą miały następujące znaczenie:
Łódź: ponton lub kombinacja sztywnego kadłuba plus nadmuchiwanej tuby, zakupiony nowy z
gwarancją producenta.
Producent: producent łodzi.
Klient: końcowy nabywca łodzi.
Dystrybutor: specjalista w ramach umowy z producentem na dystrybucję łodzi i akcesoriów
producenta.
Centrum napraw: partner techniczny dystrybutora posiadający dodatkowe umiejętności naprawcze,
zatwierdzony przez dystrybutora. Nabywca łodzi powinien sprawdzić, czy dystrybutor jest również
certyfikowanym centrum napraw producenta.
Oryginalna wersja tej umowy została napisana w języku francuskim, zanim została przetłumaczona na
inne języki. Te tłumaczenia zostały wykonane przez osoby z zewnątrz, są dostarczane wyłącznie w
ramach grzeczności i nie mają pierwszeństwa. W przypadku braku zgody na treść lub interpretację
niniejszych warunków umownych, lub w przypadku niespójności lub różnicy między wersją francuską a
jej tłumaczeniami, rozstrzygająca jest tylko wersja francuska. Ta wersja jest dostępna u naszych
Dystrybutorów i może być dostarczona na pisemne żądanie.
I. Umowna gwarancja na nowe łodzie
1. Producent zapewnia Klientowi umowną gwarancję na swoje nowe Łodzie (zwaną dalej „Gwarancją”)
na dwa (2) lata na konstrukcję kadłuba, jego standardowe elementy z laminatu, nadmuchiwaną tubę i
jej elementy. W przypadku, gdy klient zarejestrował się w Zodiac Club lub Bombard Club, producent
zapewnia trzeci (3) rok gwarancji oprócz pierwszych dwóch (2) lat (łącznie pięć (5) lat) na konstrukcje
kadłuba, standardowe elementy z laminatu, nadmuchiwaną tubę elementy konstrukcyjne.
Akcesoria, opcje, wyposażenie i części zamienne produkowane przez producenta są objęte dwuletnią
gwarancją, nawet przy rejestracji w Zodiac Club lub Bombard Club.
Gwarancja na nowe łodzie ZOOM BY ZODIAC, TYPHOON, CADET (z wyjątkiem CADET FR Acti-V)
jest ograniczona do dwóch (2) lat, nawet przy rejestracji w Zodiac Club lub Bombard Club.
2. Niniejsza gwarancja umowna rozpoczyna się w momencie otrzymania nowej łodzi od dystrybutora
dla każdego nowego modelu łodzi. Dystrybutor zobowiązuje się do przesłania producentowi formularza
rejestracji gwarancji, opatrzonego datą i podpisanego przez klienta, w ciągu 15 dni od odbioru nowej
łodzi przez klienta, wraz z kopią faktury zakupu, na adres wskazany w formularzu lub na stronie
internetowej producenta. Kopia oryginalnej faktury zakupu, podpisanej przez klienta, zawierająca zwrot
„Akceptuję warunki gwarancji umownej producenta Z NAUTIC” może zastąpić formularz, jeśli jest
datowany i podpisany przez klienta. Nieprzestrzeganie tego spowoduje utratę gwarancji umownej.
3. W przypadku każdej sprzedaży dokumenty PDI (kontrola przed dostawą) i PO (protokół odbioru),

datowane i podpisane przez klienta i dealera, muszą być również dołączone do formularza gwarancji.
Nieprzestrzeganie tego punktu spowoduje utratę gwarancji umownej.
4. Niniejsza gwarancja producenta dotyczy nowych łodzi zakupionych w światowej sieci dystrybucyjnej
producenta, z wyjątkiem USA, Meksyku i Kanady.

5. Niniejsza gwarancja jest umowna. Poza wymienionymi poniżej wyłączeniami obejmuje ona bezpłatną
naprawę lub wymianę wszystkich części uznanych przez producenta za wadliwe za pośrednictwem
Centrum napraw producenta, a także robociznę konieczną do przywrócenia zgodności łodzi.
6. Producent będzie miał wyłączną swobodę w podejmowaniu decyzji, czy operacja zostanie
przeprowadzona przy użyciu nowych, czy jak nowych części.
7. Przeniesienie własności Łodzi nie zmieni warunków stosowania gwarancji, w zakresie dozwolonym
przez prawo, z zastrzeżeniem:
- że łódź jest sprzedawana przez prywatnego właściciela innemu nabywcy prywatnemu,
- że łódź jest sprzedawana w kraju, w którym obowiązuje niniejsza gwarancja umowna,
- że nabywca nowej łodzi wysyła do Producenta wniosek o przedłużenie gwarancji na pozostały okres,
w ciągu 30 dni od daty zakupu łodzi. Do wniosku należy dołączyć kopię deklaracji zgodności oraz kopię
umowy zakupu między osobami prywatnymi lub sprzedawcą i fakturę.
8. Z gwarancji wyłączone są:
Konserwacja i regulacja łodzi:
- czynności konserwacyjne i serwisowe niezbędne do utrzymania łodzi w dobrym stanie, w tym między
innymi zalecenia określone w instrukcji obsługi łodzi,
- korekty lub uruchomienie łodzi (wyważanie, silnik itp.),
- wymiana części podlegających normalnemu zużyciu w wyniku użytkowania łodzi, jej wieku,
środowiska geograficznego i klimatycznego, jeżeli taka wymiana nie wynika z wadliwej części.
Wyłączenie to dotyczy następujących części, ale nie ogranicza się do: pomp zęzowych, filtrów,
zatrzasków, zawiasów, akumulatora, świateł, żarówek, akumulatorów, bezpieczników, siedzeń, tkaniny,
pokładu teakowego, szyby przedniej, elementów drewnianych, systemu nadmuchiwania, wioseł, płóz,
ozdobnych pasków na nadmuchiwanych tubach, logo tkaniny, naklejki, uszy do holowania i odbojnice.
Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania łodzi:
- zaniedbanie, niewłaściwe użytkowanie łodzi, brak konserwacji łodzi, nieprzestrzeganie zaleceń
zawartych w instrukcji obsługi i instrukcji obsługi łodzi lub przypadkowe uszkodzenie wynikające z
użytkowania łodzi,
- nadmuchiwanie nadmuchiwanej tuby przekracza zalecane ciśnienie określone w instrukcji obsługi,
- niezwykłe otarcia,
- przechowywanie łodzi w temperaturach poniżej -10 ° C lub powyżej + 35 ° C przez rok lub więcej lat,
- przechowywanie łodzi w warunkach odmiennych od wskazanych w instrukcji obsługi i instrukcji
serwisowej (na przykład: w pobliżu kanału ściekowego lub odpływu odpadów dla produktów różnego
rodzaju, w pobliżu drzew lub przechowywanych na wolnym powietrzu bez ochrony przed żywiołami
itp.);
- nieprawidłowe zimowanie przez dystrybutora lub klienta.
Uszkodzenia spowodowane zjawiskami zewnętrznymi:
- naturalne występowanie: kwaśne deszcze, grad, burze, wyładowania atmosferyczne lub wszelkie inne

warunki środowiskowe - kontakt łodzi z olejem lub benzyną lub jakimkolwiek innym produktem
chemicznym nieautoryzowanym w instrukcji obsługi lub instrukcji serwisowej,
- brak konserwacji elementów drewnianych lub kompozytowych (pęcherze lub spleśniały lakier, lakier,
doszczelnianie itp.) lub użycie niezalecanych środków czyszczących,
- normalne starzenie się części i materiałów, takich jak: zużycie, odbarwienie, zabrudzenie, deformacja,
matowienie, wibracje, hałasy, pękanie, powstawanie pęcherzy, osmoza, szaleństwo itp. - kradzież,
próba kradzieży, wandalizm, pożar lub akt wojny.

Korzystanie z określonego sprzętu:
- użycie i instalacja sprzętu niezatwierdzonego przez producenta,
- nieprawidłowy montaż wyposażenia lub opcji zatwierdzonych przez Producenta,
- zmiany lub modyfikacje dokonane na łodzi przez firmy niezatwierdzone przez producenta lub bez
uprzedniej zgody producenta, - sprzęt objęty bezpośrednią gwarancją producenta: silniki, przyczepy,
radio, system nawigacji, akumulator, akcesoria itp. Centrum napraw producenta będzie mogło pomóc
klientom w kontaktach z danym producentem.
- zastosowanie silników o mocy lub ciężarze przekraczającej specyfikacje podane na tabliczce
producenta,
- stosowanie nieodpowiednich przyczep.
Wszelkie inne wydatki nieobjęte konkretnie rozszerzoną gwarancją lub ustawową gwarancją, w
tym:
- koszty wynikające z utraty użytkowania, w tym między innymi ułożenie łodzi, transport łodzi do
centrum napraw producenta.
Inne wyłączenia uzasadnione użyciem łodzi w celach zawodowych, a nie rekreacyjnych, takie
jak:
- korzystanie z łodzi podczas zawodów,
- korzystanie z łodzi w celach komercyjnych, zawodowych lub non-profit.
9. Gwarancja umowna udzielona na użytkowanie łodzi w celach rekreacyjnych oraz w szkołach
żeglarskich i / lub nurkowych jest ograniczona do dwóch (2) lat od daty zakupu nowej łodzi.
10. Przez cały okres gwarancji łódź musi być konserwowana zgodnie z zaleceniami producenta
określonymi w instrukcji obsługi łodzi dostarczonej przy dostawie łodzi. W przeciwnym razie producent
nie będzie związany umową zobowiązaniami wynikającymi z niniejszej gwarancji umownej.
11. W przypadku wystąpienia wady w trakcie okresu gwarancji, Producent może według własnego
uznania podjąć decyzję o usunięciu wady za pośrednictwem najbliższego centrum napraw producenta
lub o dostarczeniu równoważnej łodzi.
12. W przypadku naprawy Producent naprawi lub w razie potrzeby, wymieni wadliwą część. Klient nie
może dochodzić żadnych innych roszczeń niż te przewidziane w prawie francuskim.
13. W odniesieniu do praw wynikających z gwarancji umownej obowiązują następujące postanowienia:
a) Klient może dochodzić swoich praw wyłącznie za pośrednictwem centrum napraw producenta,

b) Niniejsza gwarancja będzie obowiązywać tylko po okazaniu wadliwej łodzi wraz z oryginalną fakturą
zakupu (zawierającą dane identyfikacyjne łodzi i referencje, datę zakupu, nazwę i adres dystrybutora).
Producent zastrzega sobie prawo do odmowy zastosowania gwarancji w każdym z następujących
przypadków:
- jeżeli dowód zakupu łodzi i instrukcja obsługi nie zostaną dostarczone,
- jeżeli numer seryjny producenta został uszkodzony, skasowany, usunięty lub jest nieczytelny,
- jeżeli reklamacja zostanie zgłoszona po upływie okresu gwarancji.
W przypadku przeniesienia własności łodzi, klient musi przedstawić dowód rejestracji przeniesienia
przez producenta, zgodnie z warunkami określonymi w pkt 7 niniejszej gwarancji.
c) Wymienione części stają się własnością Producenta,
d) Części wymienione lub naprawione w ramach gwarancji będą nadal objęte gwarancją do momentu
wygaśnięcia pierwotnej gwarancji na łódź. To postanowienie będzie również miało zastosowanie, w
razie potrzeby, do łodzi dostarczonej jako zamiennik oryginalnej łodzi zgodnie z warunkami gwarancji
umownej.
e) Zgodnie z warunkami gwarancji umownej koszt transportu łodzi do centrum napraw producenta
ponosi klient,
f) Żadne inne prawa nie są przewidziane w ramach niniejszej Gwarancji.
14. Warunki niniejszej gwarancji wyraźnie wykluczają zapewnienie łodzi zastępczej w okresie naprawy
oraz wszelkie roszczenia odszkodowawcze, które mogą wyniknąć z tego powodu.
15. Niniejsza gwarancja umowna podlega prawu polskiemu. Wyłącznym organem do rozpoznawania
wszelkich sporów wynikających ze stosowania gwarancji umownej są sądy właściwe ze względu na
lokalizację siedziby dystrybutora.
II. Gwarancja ustawowa
Niniejsza gwarancja stanowi jedyne roszczenie klienta w stosunku do producenta i wyłączną
odpowiedzialność producenta za wszelkie wady łodzi. Niniejsza gwarancja umowna nie wyłącza i w
żaden sposób nie ogranicza ustawowych uprawnień klienta wynikających z obowiązujących przepisów
ani praw klienta wobec sprzedawcy Łódź.

