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Gwarancja firmy 
TRILUX GmbH & Co. KG 

 
Stan na dzień 01.04.2018 
 
 
Ogólne warunki gwarancji 

 
 
Wstęp 
 

Firma TRILUX GmbH & Co. KG posiada ochronę ubezpieczeniow ą 
zapew nioną przez towarzystwo ubezpieczeniowe w zakresie określonym 
w  warunkach odnośnej umow y ubezpieczeniow ej, do kw oty 200 000,00 

€ za szkody materialne pow stałe w  razie urzeczyw istnienia się ryzyka. 
Ustalona kw ota ubezpieczenia przew idziana na obsługę w szystkich 
zdarzeń w arunkowych występujących w  danym roku ubezpieczeniow ym 
w ynosi łącznie 1 000 000,00 €. Ochrona ubezpieczeniow a firmy TRILUX 

GmbH & Co. KG obejmuje szkody, których przyczyną jest w adliw ość 
produktów  f irmy TRILUX GmbH & Co. KG. Szkody pow stałe 
w  następstw ie w ad zostają w yłączone.  
 

Firma TRILUX GmbH & Co. KG zamierza w łączyć, w  ramach gw arancji, 
ochronę ubezpieczeniow ą oferow aną jej przez tow arzystw o 
ubezpieczeniow e do poszczególnych umów  zaw ieranych z  klientami 
f irmy TRILUX GmbH & Co. KG. 

 
W zw iązku z pow yższym firma TRILUX GmbH & Co. KG udziela 
począw szy od dnia 01.01.2018 następującej gw arancji producenta: 

 
 
1.  Kontrahenci, produkty 
 

1.1  Umow a gw arancyjna jest zaw ierana przez TRILUX GmbH & Co. KG 
i stronę umow y sprzedaży (kontrahenta). 

 
1.2  Gw arancja obejmuje w yłącznie produkty f irmy TRILUX GmbH & Co. 

KG z asortymentu „Tw enty3” (których numer artykułu rozpoczyna się 
od cyfr 23) oznaczone marką TRILUX i sprzedaw ane przez f irmę 
TRILUX GmbH & Co. KG, które muszą być udokumentow ane 
dow odem dostaw y lub odpow iednią fakturą. 

 
1.3  Umow a gw arancyjna może zostać zaw arta tylko w raz z  umow ą 

sprzedaży danych produktów . 
 

1.4  Przedmiotow a gw arancja podlega w yłącznie w arunkom określonym 
w  niniejszym dokumencie. 

 

1.5  Przedmiotow a gw arancja nie narusza roszczeń z  tytułu 
odpow iedzialności cyw ilnej za w ady f izyczne rzeczy określonej 
w  Warunkach ogólnych. 

 

1.6 Gw arancja obow iązuje w  odniesieniu do umów  sprzedaży 
z kontrahentami z Unii Europejskiej, Szw ajcarii, Norw egii, Australii 
i Now ej Zelandii, jeśli produkty oznaczone marką TRILUX są 
instalow ane/użytkow ane na terenie Unii Europejskiej, Szw ajcarii, 

Norw egii, Australii i Now ej Zelandii. 
 
 
2.  Podstawy udzielonej gwarancji 

 
2.1  Gw arancja obejmuje w ady produkcyjne i/lub materiałow e 

poszczególnych elementów  w całym produkcie. Produkty muszą być 

zamontow ane zgodnie z zatw ierdzonymi zasadami i normami 
technicznymi. Montaż musi być w ykonany przez osoby 
w ykw alif ikow ane. 

 

2.2.  Z zakresu gw arancji zostają w yłączone 
 

2.2.1  szkody spowodowane przez klienta lub zaangażow ane przez 
niego samodzielnie osoby trzecie; 

 
2.2.2  szkody pow stałe wskutek w ypadku (nagłego i niedającego się 

przew idzieć zdarzenia); 
 
2.2.3  szkody objęte zakresem rękojmi innego sprzedawcy lub osoby 

trzeciej; 
 
2.2.4  szkody pow stałe w skutek braku przestrzegania instrukcji 

obsługi lub montażu bądź też w skutek innej nieodpow iedniej 

instalacji lub prób napraw y; 
 
2.2.5  szkody, których przyczyną jest inne działanie klienta 

o znamionach rażącego niedbalstw a lub działania celow ego; 

 
2.2.6  koszty i szkody w  razie niemożności stw ierdzenia w ady 

produktu; 
 

2.2.7  szkody, które nie w pływ ają negatyw nie na działanie produktu 
(zarysow ania, w gniecenia, w ybrzuszenia, lakier, elementy 
dekoracyjne itp.); 

 
2.2.8  szkody pow stałe wskutek pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, 

naw ałnicy lub pow odzi; 
 

2.2.9  szkody zw iązane z działaniem siły w yższej, zjaw iskami 
naturalnymi, energią atomow ą, działaniami w ojennymi w szelkiego 
rodzaju, w ojną domow ą lub zamieszkami; 

 

2.2.10  szkody pow stałe w skutek kradzieży lub próby kradzieży; 
 
2.2.11  szkody pow stałe w skutek braku możliw ości użytkow ania 

uszkodzonego produktu lub szkody w ynikow e w szelkiego rodzaju; 

 
2.2.12 uszkodzenia przedmiotów  i materiałów  eksploatacyjnych, które 

w ymagają regularnej w ymiany; obejmuje to m.in. baterie, 
akumulatory itp. Spadek strumienia św ietlnego LED na poziomie 

0,6%/1000 h oraz aw aryjność ze znamionow ym w skaźnikiem 
aw aryjności do 0,2%/1000 h w  przypadku części elektronicznych 
takich jak statecznik elektroniczny i diody św iecące nie są także 

uznaw ane za przypadek wystąpienia szkody w  rozumieniu niniejszej 
gw arancji, poniew aż w iążą się ze zw ykłym zużyciem;  

 
2.2.13  uszkodzenia dodatkow ych, odrębnie zakupionych przedmiotów 

lub aplikacji potrzebnych do korzystania z produktu, np. 
akumulatorów , oprogramow ania itp.; 

 
2.2.14  uszkodzenia elementów  ochrony przeciw pożarow ej 

należących do systemu produktu; 
 
2.2.15  uszkodzenia zakupionych później akcesoriów ; 
 

2.2.16  szkody objęte zakresem umów  ubezpieczeniow ych; 
 
2.2.17  koszty zw iązane z utylizacją uszkodzonego produktu; 

 
2.2.18  szkody pow stałe w skutek użytkow ania produktu niezgodnie 

z jego przeznaczeniem w  rozumieniu odnośnych specyfikacji 
produktu i użytkow ania; 

 
2.2.19  szkody pow stałe w skutek przekroczenia limitów  temperatury 

otoczenia oraz napięcia sieciow ego; 
 

2.2.20  szkody pow stałe w skutek późniejszych modyfikacji produktu 
(np. montażu komponentów  ośw ietlenia aw aryjnego, w ymiany 
stateczników  elektronicznych itp.); 
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2.2.21  zastosow anie lamp retrofit, 

 
2.2.22  szkody pośrednie, w  szczególności szkody pow stałe w skutek 

niemożności użytkow ania sprzętu, utracone korzyści, koszty 
aktualizacji oprogramow ania, zmarnow ane nakłady itp.  

 
2.2.23  produkty, w  przypadku których nie uw zględniono w skazów ek 

dotyczących konserw ac ji podanych w  instrukcji montażu. Źródła 

św iatła należy bezzwłocznie wymienić po upływ ie przew idyw anego 
czasu ich eksploatacji. 

 
2.2.24 szkody pow stałe wskutek ekstremalnych warunków otoczenia, 

bez udzielenia w cześniejszej pisemnej zgody na takie zastosow anie 
produktów  przez f irmę TRILUX GmbH & Co. KG.  

 
 

3.  Zakres świadczeń 
 
3.1  Św iadczenie gw arancyjne obejmuje napraw ę produktu lub jego 

w adliw ych elementów , w edług naszego uznania, w  jednym 

z naszych zakładów ew. jego w ymianę na taki sam lub rów now ażny 
produkt zastępczy. Według naszego uznania możemy przyjąć 
produkt, dokonując zw rotu ceny sprzedaży pomniejszonej o kw otę 

odzw ierciedlającą utratę wartości. W przypadku w ymiany zastrzega 
się możliw ość przekazania produktu różniącego się od pierw otnie 
zakupionego w  zw iązku z postępem technicznym oraz produktu 
w ykazującego racjonalnie uzasadnione, niew ielkie różnice 

w  zakresie konstrukcji i w łaściw ości. Jako części zamienne można 
zastosow ać materiały now e lub pochodzące z  recyklingu (w  pełni 
sprawne i sprawdzone). Wymienione produkty ew . części zamienne 
są objęte gw arancją przez pozostały okres gw arancyjny na 

niniejszych w arunkach.  
 
3.2 W każdym przypadku objętym gw arancją odpow iedzialność 

ograniczona jest do łącznej kw oty 200 000,00 €. Nie przew idziano 

odszkodow ania z tytułu szkód majątkow ych. 
 
  
4.  Warunki realizacji świadczeń gwarancyjnych 

 
4.1  Obsługą św iadczeń gwarancyjnych zajmuje się f irma TRILUX GmbH 

& Co. KG. 

 
4.2  Kontrahent jest zobow iązany zgłosić szkodę firmie TRILUX GmbH & 

Co. KG. Zgłoszenia należy dokonać w  terminie 1 miesiąca od 
momentu w ystąpienia szkody. Przypadki objęte zakresem gw arancji 

należy zgłaszać online (patrz: https://www.trilux.com/de/service/light-
services/lichtgarantie/). W razie zgłoszenia szkody należy 
jednocześnie załączyć dowód dostaw y lub fakturę pośw iadczającą 
fakt dostarczenia uszkodzonego produktu f irmy TRILUX GmbH & 

Co. KG.  
 
4.3  Kontrahent ma obow iązek zastosow ać się do poleceń f irmy TRILUX 

GmbH & Co. KG i dołożyć w szelkich starań, aby, w  miarę 

możliw ości, zminimalizow ać zakres szkód. 
 
4.4 Firma TRILUX GmbH & Co. KG zbada produkt pod kątem jego 

w adliw ości. W razie braku stw ierdzenia usterek zastosow anie 
znajdują postanow ienia pkt. 2.2.6. W takim przypadku kontrahent 
jest zobow iązany zw rócić f irmie TRILUX GmbH & Co. KG koszty 
przeprow adzonego badania. 

 
 
5. Rozpoczęcie i zakończenie świadczenia 
 

5.1  Ochrona gw arancyjna rozpoczyna się z  chw ilą dostarczenia 
produktu kontrahentow i (w iążąca jest data w skazana na dow odzie 
dostaw y). 

 
5.2  Ochrona gw arancyjna w ygasa w  następujących sytuacjach: 

 
5.2.1 Ochrona gw arancyjna na produkty f irmy TRILUX GmbH & Co. 

KG oznaczone w yłącznie marką TRILUX w ygasa z  upływ em 5 
lat od daty dostarczenia produktu (wiążąca jest data w skazana 

na dow odzie dostaw y lub fakturze) lub po upływ ie maks. 66 
miesięcy od daty produkcji (patrz etykieta na opraw ie). 

 

5.2.2 Ochrona gw arancyjna na produkty z asortymentu „Tw enty3” 
(których numer artykułu rozpoczyna się od cyfr 23) w ygasa 
z upływ em 3 lat od daty dostarczenia produktu (w iążąca jest 
data w skazana na dow odzie dostaw y lub fakturze) lub po 

upływ ie maks. 42 miesięcy od daty produkcji (patrz etykieta na 
opraw ie). 

 
6.  Oszustwo 

 
Wszelkie roszczenia w ynikające z niniejszej umow y w ygasają, jeśli 
kontrahent złoży ośw iadczenia lub spow oduje szkody w  sposób 
podstępny lub z zamiarem popełnienia oszustw a. 

 
 
7.  Przeniesienie 

 
W przypadku zbycia produktu przez kontrahenta f irmy TRILUX 
GmbH & Co. KG ochrona przew idziana w  ramach niniejszej 
gw arancji przenoszona jest na nabywcę produktu na okres, w  którym 

nabyw cy przysługuje prawo w łasności produktu, nie dłuższy jednak 
niż okres w skazany w  pkt. 5. Niezależnie od pow yższego ochrona 
gw arancyjna zaczyna przysługiw ać z chw ilą dostarczenia produktu 
kontrahentow i zgodnie z 5.1. 

 
 
8.  Informacja o przetwarzaniu danych 
 

8.1  Firma TRILUX GmbH & Co. KG zbiera, przetw arza i w ykorzystuje 
dane osobowe klienta (imię i nazw isko oraz adres klienta, informacje 
o zakupionych produktach). 

 

8.2  Wszystkie czynności związane z korzystaniem z danych osobowych 
klientów  są podejmow ane zgodnie z  przepisami niemieckiej 
Federalnej ustaw y o ochronie danych (BDSG). 

 
 
9.  Zmiany umowy 
 

Zmiany umow y co do zasady w ymagają pisemnego potw ierdzenia 
ze strony TRILUX GmbH & Co. KG. Nie istnieją żadne ustne 
przyrzeczenia ani dodatkow e ustalenia jakiegokolw iek rodzaju. 
W każdym przypadku są one niew ażne. 

 
 
10.  Postanowienia końcowe  
 

10.1  Niniejsza umow a podlega niemieckim przepisom praw a. 
 
10.2  Jeśli nie postanow iono inaczej, zastosow anie znajdują 

przepisy ustaw ow e. 
 
10.3   Miejscem spełnienia św iadczenia jest Hüsten/Arnsberg. 

Sądem w łaściw ym jest sąd w  Hüsten/Arnsberg. 

 
10.4 Niniejsza umow a sporządzona została w  języku niemieckim 

i polskim; w  przypadku rozbieżności wersją obowiązującą jest wersja 
niemiecka. 
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