
GWARANCJA DO OŚWIETLENIA LED 

(Ostatnia aktualizacja: sierpień 2019 r.) 

Aktualna wersja jest zawsze dostępna do pobrania na stronie https://www.schrack.pl/. 

Kupując produkt z oferty oświetlenia LED firmy Schrack, nabywca otrzymuje produkt wysokiej 

jakości, poddany ścisłym procedurom kontroli jakości. Na oprawy z wbudowanymi modułami LED 

Schrack Technik GmbH udziela użytkownikowi: 

• 5-letniej  gwarancji na produkty o nominalnej żywotności ≥ 50 000 godzin pracy 

i  

• 3-letniej gwarancji na produkty o nominalnej żywotności < 50 000 godzin pracy 

zgodnie z warunkami opisanymi szczegółowo poniżej.  

Nominalny okres użytkowania produktu jest podany w odpowiednich kartach katalogowych  

produktów, które można znaleźć na stronie www.schrack.com. 

 

Zakres zastosowania 

Niniejsza gwarancja dotyczy opraw z wbudowanymi modułami LED i obowiązuje na terenie całej 

Europy. 

 

Warunki gwarancji i zakres gwarancji 

Warunkiem utrzymania gwarancji jest to, że:  

• Produkt został zainstalowany i uruchomiony zgodnie z wymaganiami zawartymi w instrukcji 

instalacji; 

• Produkt jest używany zgodnie z odpowiednimi specyfikacjami technicznymi oraz zgodnie z 

obowiązującym prawem i obowiązującymi normami (w szczególności zgodnie z kartą katalogową, 

wytycznymi do stosowania, normami IEC), tj. „właściwym użytkowaniem”; 

• Wartości graniczne temperatury otoczenia i napięcia sieciowego określone w instrukcji instalacji i 

karcie katalogowej nie zostały przekroczone ani obniżone; 

• Nie wprowadzono żadnych modyfikacji odbiegających od warunków dostawy (np. nie zastąpiono 

komponentami podmiotów trzecich); 

• Przeprowadzano regularną konserwację i czyszczenie produktu zgodnie z zaleceniami Schrack 

Technik GmbH (instrukcją instalacji); 

• Produkt nie był narażony na obciążenia mechaniczne lub chemiczne niezgodne z jego 

przeznaczeniem, co mogło zagrozić korpusowi lub ramie oprawy, jej powłoce lub częściom 

elektronicznym oprawy. 

Gwarancja obowiązuje przez maksymalny czas pracy wynoszący 4500 godzin rocznie, co stanowi 

ogólnie przyjętą wartość dla normalnego profesjonalnego użytkowania. 
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Gwarancja obejmuje wyłącznie awarie produktu, w przypadku których istnieją dowody, że były one 

spowodowane wadami materiałowymi, konstrukcyjnymi lub produkcyjnymi. 

 

 

Wyłączenia gwarancji 

Gwarancja nie obejmuje: 

• Części elektronicznych, opraw innych producentów i produktów lub opraw, które Schrack Technik 

GmbH dystrybuuje jako artykuły innych firm; 

• Kosztów dodatkowych powstałych  w związku z działaniami naprawczymi (np. instalacją / 

demontażem, transportem wadliwego i naprawionego lub nowego produktu, utylizacji, czasu 

przejazdu i podróży, kosztów użycia podnośniki, rusztowania itp.). Koszty te ponosi kupujący. 

Wszelka inna odpowiedzialność za szkody jest wyłączona, w szczególności odpowiedzialność za 

szkody następcze. 

• Awaryjnych opraw LED oraz samodzielnych opraw awaryjnych LED firmy Schrack Technik GmbH; 

• Uszkodzeń, które nie wpływają na funkcjonowanie produktu, takich jak zadrapania, pęknięcia, 

wgniecenia, uderzenia, uszkodzenia lakieru, elementy dekoracyjne itp.; 

• Uszkodzeń mechanicznych, takich jak uszkodzenia powstałe podczas transportu; 

• Uszkodzeń spowodowanych  niewłaściwym użytkowaniem oprawy, np. uszkodzeń i zanieczyszczeń  

spowodowanych nieodpowiednią konserwacją / czyszczeniem, szkód spowodowanych przez zbyt 

wysokie / zbyt niskie napięcie lub wilgoć, uszkodzeń po uderzeniu mechanicznym itp.; 

• Uszkodzeń elektronicznych zasilaczy i modułów LED, które mieszczą się w zakresie nominalnego 

wskaźnika awaryjności (0,2% / 1000 godzin pracy), spadku strumienia świetlnego do 1% / 1000 

godzin pracy lub związanej z wiekiem zmiany barwy światła; 

• Uszkodzeń w zasilaczu spowodowanych przez warunki zewnętrzne, w tym krótkotrwałe skoki 

napięcia, przepięcie lub zbyt niskie napięcie; 

• Uszkodzeń, które można przypisać błędom oprogramowania, błędom instalacyjnym, wirusom lub 

czymś podobnym; 

• Szkód spowodowanych przez siłę wyższą; 

• Komponentów i części, które podlegają zużyciu lub naturalnemu starzeniu, takich jak uszczelki, 

części z tworzyw sztucznych, przewody połączeniowe itp. 

Ponadto gwarancja nie obejmuj szkód wywołanych przez inne przyczyny,  które nie zostały wyraźnie 

określone w niniejszym dokumencie, na wystąpienie których Schrack Technik GmbH nie miał wpływu  

lub które powstały z przyczyn leżących po stronie  użytkownika. 

Gwarancja wygasa natychmiast w przypadku modyfikacji, napraw, serwisowania lub zmian w 

produktach wprowadzonych przez użytkownika lub osobę trzecią bez pisemnej zgody Schrack 

Technik GmbH.   

  



 

Przetwarzanie roszczeń gwarancyjnych 

Obsługą roszczeń gwarancyjnych zajmuje się lokalna firma dystrybucyjna z Grupy Schrack w kraju, w 

którym produkt został po raz pierwszy zakupiony i uruchomiony. 

Roszczenia gwarancyjne należy składać w formie pisemnej w ciągu 30 dni od wystąpienia wady. Do 

zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć kopię faktury  VAT dokumentującej nabycie 

reklamowanego produktu i opis wady (informacje o wadliwym produkcie, szczegółowy opis 

problemu, czas wystąpienia  awarii). 

Jeśli po przetestowaniu produktu pod kątem wymagań gwarancyjnych okaże się, że roszczenie 

gwarancyjne jest uzasadnione, Schrack Technik GmbH decyduje o naprawie wadliwego produktu lub  

bezpłatnej wymianie produktu na równoważny produkt , ewentualnie może zaoferować zwrot 

należności za zakupiony produkt  (w takim przypadku fakturę korygującą do faktury zakupu wystawia 

sprzedawca).  Odstępstwa od oryginalnego produktu wynikające z postępu technicznego, a także 

uzasadnione odchylenia w odniesieniu do projektu i właściwości produktu są  dopuszczalne.   

Postanowienia końcowe 

Czas wykonywania napraw gwarancyjnych nie przedłuża okresu gwarancji ani nie rozpoczyna 

nowego okresu gwarancji. Okres gwarancji na zainstalowane części zamienne kończy się wraz z 

okresem gwarancji na cały produkt. 

Do realizacji usług gwarancyjnych stosuje się  Ogólne warunki dostaw wydane przez Austriackie 

Stowarzyszenie Przemysłu Elektrycznego i Elektronicznego, opublikowane w języku niemieckim na 

stronie www.feei.at.   

Gwarancyjna podlega prawu austriackiemu, z wyraźnym wyłączeniem Konwencji ONZ o 

międzynarodowej sprzedaży towarów. Sądem właściwym dla wszelkich sporów wynikających z 

niniejszej gwarancji jest sąd w Wiedniu, w Austrii. 
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