
WARUNK¡ GWARANCJI

1. VálvulasArcoS.[.producentzaworów, zlAczy oraz rursto-
sowanych do wykonywania wewnqtrznych instalacji wo-
d0ciQgowych, grzewczych i gazowych udzielê gwarancji
bezawaryjnego dzialania na swoje produkty na okres:

l.l 10 lat od daty zakupu na wodociqgowe, hydrauliczne, ga-
zowe i grzewcze zawotylz+Acza oznakowane logo ARCo

lub VA z zastrzezeniêm¡ wyszczególnionymi w punkcie 3
n,l.ejszych warunKow gwêrarc.r

1.2 25 lat 0d daly zakupu na wszystkie produkty zawierajqce
system VI-IAQ (anty-kamienny) oznakowane logo ARC0 lub
VA z zastrzezeniami wyszczeqólnionymi w punkcie 3 n¡-
liejszych wêr-nLów gwarancjr

Gwaranc¡a jest wa¿na pod naslçpujqcym¡ warunkam¡.

2. Gwarancja obow¡qzuje przez okres okreÉlony w punkcie l.
0krÊs gwarancji jest obliczany od daly zakupu, jednak nie
moze byi diu2sry ni2 ll lat od daly produkcj¡ dla Lowarów
opisanych w punkcie l.l onz 26 lat od daty produkcji dla
towêrów opÌsênych w punkcie 1.2.

CwaranclQ nie obowiQZUje w nêstqpujEcych przypadkachl

2.1 Wylqczone sQ uszkodzenia spowodowane przez niepra-
wÌdlowoscijâk np.:

- Uszkodzenia produktów spowodowâne nieprawidlowym
montê2em lub uZytkowaniem

- Zamarzanie instalacji

- Koro/jq spowOdowaîq pÍ rct prreplywajqce rned¡urr,
agfesywne srodowisko, zanieczyszczeniê mechên¡czne

-'lemperâturq przekraczajAca rnaksymalnQ dopuszczalna
t-Þmperaturq okreSlonq w materialach technicznych dla
kaZdej grypy produklów

- CiSnienie prTekraczajQCe rÌraksymalne dopuszczalne
warloSci okreslone w materialach technÌcznych dla kâZ-
dej grupy produktów

- Uszkodzenia mechan¡czne

2.zwylAczaîe sq elementy zaworów takie iak: dZwigni-", trz-
pien¡e, filtry, itp. zuzyte luþ znÌszczone w czasle uzytko-
wan¡a, serwisowania lub z powodu n¡eodpowiednich pa-
rametrów i skladu przeplywajQcego med um.

2.3WylAczone sA uszkodzenia uszczelnieó tef lonern, uszcze-
lek VIT0N i NBR spowodowêne brêkÌem konserwacji (regu-
lêrnych rnieslqcznych operacji).

zAcwa?îqa nie obejmuje produklów uzytkowanych poza

terytoriun¡ Rzeczp0sp0litej Polskiej.

2.5 NÌnielsza gwêrancja obejmule wylAcznie towary zakupione
w polskiej sieci dystrybucji producenta Välvulas Arco S. L.

3. Nabywca tracl gwarancjq w nastqpujQcych przypadkêch:

3.1 Zgubienia dowodu zakupu

3.2 Przedstaw¡enia dowodu zêkupu, który nie pozwala najedno-
znacznA identyfikacje producenta, prodr.rktu ¡ daty zakupu

3.3Nleprawidlowego lub n¡ezgodnego z ÌnstrukcjQ obslugi
uzycia produktu.

4. Gwarancja obejmule wêdy produkcyjne ¡ wady ukryte pro-
duktów, Ljâw4,one w czêsie okresu gwarancj'.

5, Gwarancjajestwazna podwarunk¡em, Ze nabywca przed-
stawi czytelny dowód zakupu wraz z opisem reklamacji.
Dla zawatow i tlActy gazowych warunkiem gwarancji jest

p¡eczQtka i podpis osoby posiadajqcej uprawnienia w za-
kresie montazu urzqdzerl gazowych.

6. Wady produktów wykryte w okresie gwarancji nalezy
zg{osrc zgodnie z ponizszymi zasadami, które stanowiA
procedurq zglas nr Ê reklamacji:

6.1 reklan¡acje sq przyjmowênel
- p-nktach sprzedazy de[¿l cznej
- pLlnktach sprzedazy hurtowej

Reklamacje îalezy zglastaÊ, w formìe pisemnej, pÌsmo
zg+oszenia powinno zawieraC opis uszkodzenia, opis oko-
licznoSci úawnienia wady orêz oryginal dowodu zakupu.

6.2lJszkodzony pr0dukt nalezy dostarczyó wr¿z z p¡semnym
opisem reklamacji i k0pÌQ dowodu zakltpu do:

VALVULAS ARCO S.L.

Avda. del Cid 16 - 46134
Fo¡os-valenc¡a-Spain
CUSTOMER SERVICE

6.3W przypadku uznanÌa reklêmacj¡ przez Valvulas ARC0 S.L. na-

bywca mê prêwo do wymiany produktu na nowy, wolny od
wad. W przypaoku gdy dany model produktujest niedostep-
ny, producent ma prawo zaproponowaó produkt podobny, o
podobnej lunkcJonalnosci oraz cenie.W przypadku wymiany
produktu na nowy, okres gwarancji na ten produkt rozpoczy-
na siq od ñroÍìerìtu otrzyrnania produkLu przez klienta.

6.4Wymionê produktu op¡sana w punkcie 6.3 nastqpuje w
terminie 2l dnÌ od daly dosLarczen¡a wadliwego produktu
do producenta na adres podany w punkcie 6.2. W przy-
padku n¡euzasadnioneqo zgloszenia reklamacji produ-
cent ma prawo obciAZyó zglaszajAcego wszystkimi kosz-
tami nieuznanej reklamacji.

6.5 Naprêwa gwarancyjna armatury wodnej i c.o. nie obejmu-
je czynnoSci konserwacyjnych, które powinny byó wyko-
nywane przez uzytkownika we w+asnym zakfesie lub w
przypadku armatury gazowej przez osobq posiadajqcE

stosowne uprawnlenia.

7. VALVULAS ARCO S.L. nie ponosl odpowiedzialnosci za szko-

dy posrednie oraz !tracone korzysci, ale pokrywa wszystkie
szkody bezposrednie spowodowêne wâdami produkcyjny-

mi orêz wadâm¡ okrytymi produktów przy uzyciu

Ubezpieczenia od 0dpow¡edz¡alnoSci Cywilnej do warto-
Éc¡ do 12.000.000 € dla sumyzdarzeñ w c¡qgu roku,

Zlimitem ¡vatorÉrl dla po¡edynczego zdar¿enia do 6.üXilm €
8. VALVULAS ARC0 S.L. nie ponosi odpowiedz¡alnosci szkody

poSrednie i fJezpoérednie spowoclowane zaniedbaniami,
b+qdami w montazu lub montazêm i uzytkowaniem pro-
duktów w wêrunkach niezgodnych z zaleceniami zawar-
tymi w materiêlach technicznych producenta.

9. VALVULAS ARC0 S.L. udz¡ela gwaranc.ji wyìQczniÊ na produkty
zakupÌone i uzytkowane na terenie Rzeczpospolitej Polsk¡ej.

10, VALVULAS ARCO S.L akceptuje wylqcznie reklêmacje skla-
dane ptzez nabywce produktu. Prawo do qwarancj\ÆLvu
sluguje wytQcznie nabywcy
ku wynikajqce z gwarancji

stosunku do nêbywcy.

11. Podstawq do rozstrzygania
jAce w Unii Europeiskie¡.

produktu, wszystkie 7 OGRANICZO
bqdQ wypelniane

Zamów¡enie moze byó zlozone poczlg elektronicznq na

adres e-ma¡l custornerservìce@valvulasarco.es lub fak-

sem na nr +34 961499ti09. Wyslanie zamówienia [la
charakter wÌazqcy Ì oznacza pisemnA akceptêcjq 0gól-

nych Warunków Sprzeda2y firmy ARC0. Wszystkie zamó-

wienia sq realizowane we wstepn¡e wskãzanym terminie

dostawy wynikajQcym z dostqpnosci towaru, zgodn¡e z

0bow¡AzujQcym cennikiem uwzglqdniajQc min¡rnalne ilo-

Sci zamówn¡enia (opakowania niepodz¡elne). W przypad-

ku nieprzestrzegaîia peez klienta warunków zawartej

umowy lub n¡edopelnienia przyjqtych zobow¡qzaó Arco

zastrzega sotlie prawo do odmowy przyjqcia i/lub anulo-

wanÌa zamówienia.

2. - TRANSPORT¡

W przypadku zamówie11 zagranÌcznych firma Arco i kupu-

jQcy uzgadniajQ stosowan¡e obowiQZUJQcych miqdzynaro-

dowych warunków dostawy INC0TERN¡S, a takze pozosta-

lych zasad dotyczacych transportu, dostawy i przejsc¡a

ryzyka dostawy towarów w zaleZnosci 0d celu wysylki, je.j

wagi i ilosci towaru.

w przypadku wysylki na koszt nêdawcy, firma Arco ma

p-awo wyborL f ir11y transportowej.

W momencie odbioru towaru, k!pujQcy ma oþowiQzek

potwÌerdzió jego poprawnQ dosl.awq weryfikujAc ilosó ¡

stan odbieranych opakowañ. Wszelkie zastrzezenja co

do ilosci i stanu opakowafì nale2y zglos¡ó do bÌura obslu-

gi klienta oraz niezw+ocznie poinformowaó o nich fìrmq

5. - FORMY PI,ATilOSC}

Termin platnosc¡ faktur wynosÌ 30 dni 0d daty wystawie-
nia, chyba 2e na dokumencie w¡dnieje inny termin ustalo-
ny w ramach odrqbnych warunkÓw platnoscj.

6..TATATOC PRODUTTóW ! CEilY¡

0kreSlenie 
"ob0wiQzujQcy 

cenn¡k' oznacza ostatn¡ opubli-

kowany przez VÁLVULAS ARCO SL cennik, który zastqpuje
wszystkie inne wczeSn¡ej ogloszone ceny i oferty

@@- OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAzY

Wszystk¡e umowy handlowe zawierane z klientami przez firmq ARCo regulowane sa pzez majAce charakter
nadrzqdny i rozstrzygajacy 0gólne Warunki SprzedaZy dostepne na stronie www.valvuläsarco.coTn.

I. - ZAMÓWIEilIE: 4. - ZWROTYTOTIYARU:

Niezbednym warunkiem przystQpieniê do procedury

zwrotu towêru jest otrzymanie pfzeslanego przez klienta
p¡semnego wniosku o zwrot izatwierdzenia go przez fitr
me ARCo.

Firma ARCo nie przyjmuje zwrotów towarów;
- wycofanych z obowiAzujqceqo cenn¡ka,

- nadal oferowanych jezeli ich cechy konstrukcyjne lub
f unkcjonalne zostaly zmodyf ikowane,

- nìe objqtych gwarêncjq,

- wykonanych na indywidualne zamówienÌe.

Towar, zakwalÌfikowany Uzez firmq ARC0 do zwrot!, w
momencie zwrotu musi byó w doskonalym stanie lech-
nÌcznym bez Sladów uzytkowania, czysty i w nieuszk0-
dzonych opakowaniach.

Po przyjqcirj i zweryfikowaniu zwrolu firflìa ARC0 oddaje
zaplate za towêr z uwzglednieniem nastqpujqcych potrq-

cerl tytuiem rekompensaty za poniesione koszty na wy-
danie towaru oraz obslugq zwrotr.r:

- W okres¡e d0 30 dni od daty wystawienia faklury zwra-
cana jest cêla kwotâ.

- W okres¡e od 30 dni do l8 rn¡esiecy od dniê wystawien¡a
faktury potrAcane jest 20% zaplaconej ceny.

- W okresie od 18 do 24 miesiqcy od dnia wystawìenia fak-

ru-y potrQcale jest 50% Taplacorej ceny.

Po 24 m¡esiqcach od dnia wystawienia faktury nie rna

mozliwosci zwrotu towâru-

Dostaws zwracanego towaru do magazynu \blvulas ARC0 S.L

w Walencj¡ 0dbywa s¡q na koszi i staran¡e-r zwraca'qcego.

3.. ODBIóRTOWARU:

,.. gAnsportowQ tak, aby zostary one odnorowane w doku-

,'Íi '{å'd}e od5ü&¡ z#dz*dh*iË ¡Æ-Ë u,, ,o.t.na oono-

il'yP"fr# - i.,e.# # 4g/ ^ÌsË'ii"sportowej 
n¡e

r.^ 
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f enãmacj .

V¿lvulas Arcc 5'L

LAS ARCO
VÁLVULAS sobìe prawo do dokonywania w kazdej chw;li zrnian w cenach i cechach

mater¡aly) wszystkich swoich produktów.0 zmianach w cenniku firma Arco poinformuje

io_-qr3íìimniej 
m¡es¡ac przed wprowadzeniem nowych cen informujQc jednoczesnie w nowym

MARZEC 2OI6 R.v'.r l; s
sporów jest prawo 158
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okresu ich obowiAZywania.
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