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OGRANICZONA GWARANCJA NA PRODUKT
OŚWIADCZENIE O OGRANICZONEJ GWARANCJI

90 dni

Firma Lincoln Electric Company (Lincoln) gwarantuje użytkownikowi
końcowemu (nabywcy) wszystkich nowych urządzeń do spawania i
cięcia plazmowego (łącznie zwanych „Produktami"), że są one wolne
od wad produkcyjnych i materiałowych.

wszystkie uchwyty Lincoln MIG, TIG, głowice do cięcia plazmowego
i żłobienia, uchwyty spawalnicze pozostałe, zestawy przewodów
spawalniczych.

Gwarancja nie obowiązuje, jeżeli firma Lincoln lub jej autoryzowany
serwis stwierdzi, że:
• Produkt został niewłaściwe zainstalowany
• Produkt był niewłaściwie konserwowany
• Produkt był używany niezgodnie z przeznaczeniem
• Stosowane były nieoryginalne akcesoria (np. piloty, kable
łączące, płyny chłodzące, podajniki drutu itd.)
• Stosowane były nieoryginalne części zamienne
• Wada wynika z naturalnego zużycia
• Produkt był nieprawidłowo zasilany
• Produkt uległ uszkodzeniu w transporcie

OKRES GWARANCYJNY (1) (2) (3) (5)
Firma Lincoln pokrywa koszty części i robocizny, związane z
naprawą wad w okresie objętym gwarancją. Każdy okres
gwarancyjny biegnie od daty zakupu Produktu od firmy Lincoln lub
jej autoryzowanego dystrybutora przez pierwszego użytkownika
końcowego lub od daty produkcji, jeśli nie jest dostępny dowód
zakupu.

30 dni
• wszystkie materiały eksploatacyjne do systemów opisanych
powyżej, takie jak węże, filtry, pasy i adaptery do węży.
• Części ulegające zużyciu: firma Lincoln nie odpowiada za
wymianę części podlegających normalnemu zużyciu.
• oprogramowanie

BRAK OKREŚLONEGO OKRESU GWARANCYJNEGO
Produkty Red Line™ oraz inna odzież ochronna są objęte gwarancją
na wady produkcyjne. Produkty Red Line™ oraz inna odzież
ochronna nie podlegają gwarancji po użyciu.

WARUNKI ZREALIZOWANIA GWARANCJI:
W razie stwierdzenia wad Produktu w trakcie trwania okresu
gwarancyjnego, nabywca powinien skontaktować się z
autoryzowanym serwisem Lincoln (należy skontaktować się z
lokalnym przedstawicielem handlowym Lincoln w celu uzyskania
pomocy w znalezieniu autoryzowanego serwisu lub odwiedzić stronę
www.lincolnelectric.com/en-gb/Support/Locator). Ostateczne decyzja w
sprawie gwarancji na sprzęt do spawania i cięcia jest podejmowana
przez firmę Lincoln lub jej autoryzowany serwis.

NAPRAWA GWARANCYJNA
Obowiązują następujące okresy gwarancyjne:

3 lata
• Wszystkie maszyny spawalnicze Lincoln, podajniki drutu, maszyny
do cięcia plazmowego
• Przyłbice samościemniające Viking™ 4C z serii 1840/2450/3350
• Chłodnice, jeśli nie są wymienione poniżej
• Nowy VRTEX®360, VRTEX® 360+, VRTEX Transport

2 lata
Invertec® 135S -150S and 170S, Invertec® 165S, Invertec® 175TP,
Invertec® V205S_2V, Invertec® V160T&TP, Invertec® V205TP_2V,
Invertec® V270T&TP, Invertec® V205T AC/DC, Invertec® PC210,
Speedtec® 180C, Speedtec® 200C, Bester 155-ST, Bester 170D-ST,
Bester 210D-ST, Bester 155-ND,Bester 170-ND, Bester 210-ND,
Bester MIG 1900, MAGPOWER range, MAGSTER range, PDE50,
PDE51, WELDPAK 2000, Auto Darkening Helmet Viking™ 1740
/1840 /2450/3350, Coolarc 20(4), Coolarc 30(4), Coolarc 34(4), Coolarc
35(4).

1 rok
• Coolarc 40
• przyłbica samościemniająca Linc Screen II, Viking™ PAPR 3350
Blower Unit
• Hydroguard™10 i Hydroguard™ 350
• wszystkie reduktory przepływu gazu
• wszystkie produkty Lincoln Systemy odciągowe gazy spawalnicze,
włącznie z urządzeniami przenośnymi, centralnymi, ramionami (z
wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych, wymienionych w
punkcie dotyczącym gwarancji 30-dniowej)
• Realweld®
• wszystkie akcesoria do spawania i cięcia, w tym podwozia,
wyposażenie sprzedawane oddzielnie, wyposażenie niepołączone,
materiały spawalnicze, standardowe zestawy akcesoriów, części
zamienne i produkty Magnum® (z wyłączeniem części ulegających
zużyciu i uchwytów spawalniczych/ palników wymienionych w
punktach dotyczących gwarancji 90-dniowej i 30-dniowej)

Jeśli firma Lincoln lub jej autoryzowany serwis potwierdzi istnienie
wady objętej gwarancją, wada zostanie skorygowana poprzez
naprawę lub wymianę, zależnie od decyzji firmy Lincoln.
Na życzenie firmy Lincoln, nabywca jest zobowiązany dostarczyć
wszelkie produkty posiadające wadę i objęte gwarancją do firmy
Lincoln lub jej autoryzowanego serwisu.

KOSZTY TRANSPORTU
Nabywca ponosi ewentualne koszty transportu i pakowania oraz
wysyłki do i z firmy Lincoln lub jej autoryzowanego serwisu.

OGRANICZENIA GWARANCJI
Lincoln nie ponosi odpowiedzialności za naprawy dokonywane
poza jej autoryzowanym serwisem.
Odpowiedzialność Lincolna w ramach niniejszej gwarancji nie
może przekraczać kosztów skorygowania wady Produktu
Lincoln.
Gwarancja nie obejmuje kosztów podróży, zakwaterowania i
diet.
Gwarancja nie obejmuje części ulegających naturalnemu
zużyciu (np. rolek napędowych, tulei, kół, końcówek stykowych,
rur prowadzących, szczotek).
Lincoln nie ponosi odpowiedzialności za szkody przypadkowe
lub następcze (brak możliwości pracy itp.), spowodowane przez
wadę produktu lub czas konieczny do skorygowania wady.
Niniejsza pisemna gwarancja jest jedyną ważną gwarancja
udzielaną przez firmę Lincoln w odniesieniu do jej Produktów.
Gwarancje implikowane przez prawo, takie jak gwarancja
handlowa, są ograniczone do czasu trwania niniejszej
ograniczonej gwarancji, w odniesieniu do przedmiotowego
produktu. Niniejsza gwarancja daje nabywcy określone prawa.
Nabywca może mieć także inne prawa, w zależności od kraju
zakupu urządzenia.
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

Wszystkie silniki i osprzęt do silników są objęte gwarancją producenta silnika lub osprzętu do
silnika i nie podlegają niniejszej gwarancji. Mowa o agregatach spawalniczych.
Firma Lincoln Electric nie ponosi odpowiedzialności za zużycie kabli i szkody wynikające ze
zużycia kabli w efekcie zginania i ścierania. Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za
rutynowe kontrole przewodów pod kątem zużycia oraz zapobieganie w ten sposób awariom
kabli.
Sprężarki Air Vantage® są objęte gwarancją producenta sprężarek i nie podlegają niniejszej
gwarancji.
Pompa jest objęta gwarancją przez 1 rok.
Wszystkie produkty Burny Kaliburn są objęte gwarancją Kaliburn i i nie podlegają niniejszej
gwarancji. Email: burnykaliburn.sales@lincolnelectric.eu

