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"11. Bezpłatne naprawy lub wymiany (Gwarancja) 
Danfoss wedle swojego uznania dokona naprawy lub wymiany Produktów, 
które okażą się wadliwe w momencie dostawy wskutek niewłaściwej produkcji, 
projektu lub użytych materiałów, pod warunkiem, że Klient zgłosi Danfoss roszczenie 
gwarancyjne w ciągu 12 miesięcy od daty dostawy, nie później jednak niż 
18 miesięcy od daty podanej na Produkcie lub, w przypadku braku takiej daty, od 
daty produkcji („Okres Ważności Gwarancji”). 
Jeżeli wada zostanie wykryta w Okresie Ważności Gwarancji, Klient poinformuje o 
tym Danfoss na piśmie zgodnie z wytycznymi Danfoss. Jeżeli Danfoss tego zażąda, 
Klient na własny koszt i ryzyko prześle Danfoss Produkt wraz z pisemną notatką 
określającą powód przesłania Produktu. Produkty zwrócone lub udostępnione 
do naprawy będą pozbawione zewnętrznego osprzętu, chyba, że wydano inne 
wytyczne. 
Jeżeli badanie przeprowadzone przez Danfoss wykaże, że Produkt nie jest wadliwy, 
Danfoss może zwrócić Produkt Klientowi na jego koszt i ryzyko oraz może 
pobrać opłatę za badanie i użyte materiały. Jeżeli Danfoss ustali, że Produkt jest 
wadliwy, Danfoss - wedle swojego uznania - naprawi lub wymieni Klientowi Produkt. 
Jeżeli Danfoss naprawia lub wymienia Produkt na miejscu, Klient umożliwi 
Danfoss dostęp do Produktu. Danfoss może wybrać formę przesyłki naprawianego 
lub wymienianego Produktu do Klienta oraz poniesie koszty jego transportu 
i ubezpieczenia na terenie Polski. Produkty lub części Produktów, które zostały 
wymienione, stanowią własność Danfoss. 
Usługi, w tym doradztwo techniczne, będą świadczone przy zastosowaniu należytych 
umiejętności i przy dołożeniu należytej staranności, przy czym Danfoss nie 
gwarantuje osiągnięcia oczekiwanego rezultatu. Odpowiedzialność Danfoss za 
nienależycie świadczone usługi, doradztwo, porady, objaśnienia dotyczące stosowania 
Produktu, będzie ograniczona do poprawienia lub ponownego wykonania 
części lub całości usługi. Danfoss podejmie takie działanie pod warunkiem, że 
Klient zgłosi Danfoss roszczenie gwarancyjne w Okresie Ważności Gwarancji. Danfoss 
nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek usługi świadczone bezpłatnie. 
11. Bezpłatne naprawy lub wymiany (Gwarancja) cd. 
Danfoss może udzielić na dany Produkt limitowaną gwarancję jakości producenta 
wykraczającą ponad zobowiązania Danfoss na mocy niniejszego punktu 11. W takim 
przypadku użytkownik końcowy może korzystać z uprawnień wynikających z 
takiej limitowanej gwarancji jakości producenta, chyba że uzgodniono inaczej. 
Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa, Klient nie może składać roszczeń gwarancyjnych 
po upływie Okresu Ważności Gwarancji, zarówno na podstawie reżimu 
odpowiedzialności ex contracto, ex delicto, odpowiedzialności z tytułu gwarancji 
ani na innej podstawie. 
Wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz wszelkich innych niż określone 
powyżej w punkcie 11 gwarancji ustawowych i umownych (w tym wszelkie 
gwarancje przydatności handlowej lub przydatności do konkretnego celu) poza 
przypadkami, gdy na mocy obowiązujących przepisów prawa wyłączenie odpowiedzialności 
jest niedopuszczalne. 
Klient oświadcza, że stan faktyczny Produktów jest mu znany. 
12. Odpowiedzialność za Produkt 
Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, Danfoss nie ponosi odpowiedzialności 
za uszkodzenie mienia (nieruchomości lub ruchomości) spowodowane 
przez Produkt po jego dostawie do Klienta, kiedy znajduje się on w posiadaniu 
Klienta. Danfoss nie ponosi także odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia 
produktów Klienta lub innych produktów, których produkty Klienta stanowią 
część. 
W przypadku, gdy Danfoss poniesie odpowiedzialność wobec osoby trzeciej za 
szkody opisane w powyższym akapicie, Klient zabezpieczy i zwolni Danfoss z odpowiedzialności. 
Klient zabezpieczy i zwolni Danfoss z tytułu szkód powstałych 
wskutek niewłaściwej instalacji Produktów, naprawy, konserwacji lub obsługi 
Produktów przez Klienta, niewłaściwego przeszkolenia przez Klienta personelu w 
zakresie obsługi Produktów lub nieprzestrzegania przez Klienta obowiązujących 
przepisów lub innych postanowień. Jeżeli osoba trzecia zgłosi roszczenie z tytułu 
szkód, zgodnie z niniejszym artykułem, w stosunku do Danfoss lub Klienta, strona 
otrzymująca takie roszczenie niezwłocznie poinformuje o tym drugą stronę na 
piśmie. Klient zobowiązuje się przystąpić do postępowania przed sądem lub sądem 
arbitrażowym rozpatrującym roszczenia przeciwko Danfoss z tytułu szkody 
wyrządzonej przez Produkt w charakterze współuczestnika postępowania lub, w 
przypadku braku podstaw do dopozwania, wystąpić z interwencją uboczną. 
 
 



13. Ograniczenie odpowiedzialności 
Danfoss nie ponosi odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności regresowej, 
wobec Klienta za następujące rodzaje strat lub szkód z tytułu umowy sprzedaży 
podlegającej niniejszym Warunkom: 1) wszelkie utraty korzyści/zysków, kontaktów 
handlowych, kontraktów, oczekiwanych oszczędności, wartości firmy lub 
przychodów (np. lucrum cessans); lub 2) wszelkie przypadki utraty lub uszkodzenia 
danych; lub 3) wszelkie szkody pośrednie, szczególne, wtórne, nawiązki, zadośćuczynienia 
lub uszkodzenia; nawet jeżeli Danfoss powiadomiono z wyprzedzeniem 
o możliwości wystąpienia takich strat lub szkód oraz niezależnie od tego, 
czy wynikają one w szczególności z tytułu naruszenia warunków odpowiedzialności 
gwarancyjnej, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań 
umownych, czynu niedozwolonego, wad Produktów, odpowiedzialności za 
Produkty, zwrotu lub innych przyczyn, nawet jeżeli zaspokojenie przewidzianych 
w Warunkach roszczeń Klienta nie pokrywa w pełni szkody Klienta. 
Łączna odpowiedzialność Danfoss z jakiegokolwiek tytułu na podstawie lub w 
związku z umową sprzedaży podlegającą niniejszym Warunkom jest ograniczona 
kwotowo do wysokości łącznej ceny Produktów na fakturze wystawionej Klientowi 
przez Danfoss zgodnie z taką umową. 
Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Danfoss ustala ceny oraz 
zawiera transakcje handlowe uwzględniając zasady odpowiedzialności z tytułu 
gwarancji oraz pozostałe ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności określone 
w niniejszych Warunkach oraz że odzwierciedla to alokację ryzyka pomiędzy 
stronami, co stanowi podstawę zawartej pomiędzy nimi umowy. 
14. Obowiązkowa odpowiedzialność 
Żadne z postanowień niniejszych Warunków, w tym wyłączenia przewidziane 
w punktach 11–13 Warunków, nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności 
żadnej ze stron wobec drugiej strony za szkody na osobie, szkody wyrządzone 
umyślnie ani za jakąkolwiek inną szkodę, za którą nie można wyłączyć ani ograniczyć 
odpowiedzialności zgodnie z obowiązującym prawem. 
15. Zawiadomienie o roszczeniu 
Roszczenia, w tym roszczenia gwarancyjne dotyczące wad, roszczenia z tytułu 
opóźnień w dostawie Produktów lub inne roszczenia będą niezwłocznie zgłaszane 
Danfoss na piśmie przez Klienta. 
16. Prawa własności intelektualnej i korzystanie z oprogramowania 
Jeżeli Produkt dostarczony jest wraz z oprogramowaniem, Klient otrzymuje 
niewyłączną licencję na oprogramowanie w formie prawa do użytkowania oprogramowania 
wyłącznie w celach określonych w odpowiedniej specyfikacji Produktu 
oraz zgodnie z wszelkimi obowiązującymi i udostępnionymi warunkami 
licencji. Ponadto Klient nie uzyskuje jakichkolwiek uprawnień w formie licencji, 
patentu, praw autorskich, znaków towarowych ani innych praw majątkowych 
związanych z Produktami. Klient nie uzyskuje żadnych uprawnień do kodów źródłowych 
takiego oprogramowania. Oprogramowanie dostarczone osobno, niezależnie 
od tego w jaki sposób jest dostarczone przez Danfoss, jest udostępniane 
w stanie, w jakim się znajduje („AS IS”), tam, gdzie się znajduje (”WHERE IS”) oraz 
ze wszystkimi ewentualnymi wadami („WITH ALL FAULTS”) oraz może być wykorzystywane 
wyłącznie w zamierzonym celu, z zastrzeżeniem wszelkich mających 
zastosowanie warunków licencji. Danfoss nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności 
za błędy ani za straty lub uszkodzenia wynikające z takiego oddzielnego 
oprogramowania ani związanego z nim oprogramowania dostawców zewnętrznych. 

 


