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1. OGÓLNE WARUNKI OGRANICZONEJ GWARANCJI WIECZYSTEJ PRODUCENTA 

Niniejsze Warunki  gwarancji mają zastosowanie do wszystkich produktów wytwarzanych przez D&D 

Technologies (zwany dalej D&D). Wyjątek stanowi dwu (2) letnia gwarancja na produkty linii: 

MagnaLatch® ALERT Gate Alarm, Zawiasy KwikFit® Aluminium Gate, zamki i zawiasy do bram 

SureClose® oraz zamki i zawiasy do drzwi ze stali nierdzewnej D&D. Patrz sekcja 3 poniżej, aby 

zapoznać się ze szczegółowymi danymi gwarancyjnymi dotyczącymi tych czterech linii produktów. 

1.1 Z zastrzeżeniem warunków i ograniczeń określonych poniżej, D&D  gwarantuje, że tak długo, jak 

pierwotny nabywca produktu wyprodukowanego  przez D&D jest właścicielem tego produktu (zwany 

dalej Produktem), będzie on wolny od wszelkich wad z powodu wadliwego projektu, materiału lub 

jakości wykonania. 

1.2. W przypadku pojawienia się wady Produktu, kupujący musi poinformować telefonicznie lub 

poprzez email lokalnego Dystrybutora Linkstal Sp z o.o. w ciągu 14 dni od wykrycia wady. Zgłoszenie 

wady musi nastąpić przed demontażem oraz wysłaniem wadliwego Produktu. W przypadku 

zamontowania Produktu wymagane jest wykonanie zdjęć ukazujących gdzie i jak został zamontowany 

Produkt. Po zgłoszeniu wadliwego Produkt ustalana jest forma zwrotu uszkodzonego Produktu lub 

wadliwego składnik Produktu (zwany dalej Towar), do Dystrybutora Linkstal lub miejsca zakupu 

produktu wraz z dowodem zakupu, po którym firma D&D, według swojego wyboru i kosztu, naprawi 

lub wymieni wadliwy Produkt na taki sam lub równoważny Produkt lub komponent. D&D oraz 

Dystrybutor Linkstal Sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności za robociznę ani jakiekolwiek 

inne koszty związane z demontażem, zwrotem lub ponownym montażem Produktu lub jakąkolwiek 

ramą lub konstrukcją, do której jest przymocowany. 

1.3. Niniejsza gwarancja nie dotyczy wad powstałych na skutek: 

(a) normalne zużycie; 

(b) nieprzestrzeganie procedur określonych lub zalecanych przez D&D w zakresie instalacji, 

eksploatacji i konserwacji Produktu; 

(c) wszelkie działania lub okoliczności wykraczające poza kontrolę D&D, w tym manipulacje, 

nieautoryzowane naprawy, niewłaściwe użycie, nieprawidłowe użytkowanie, nadużycie, wypadek, 

uszkodzenie po dostarczeniu do konsumenta, szkody spowodowane przez zdarzenia pozostające 

poza kontrolą ludzi, w tym, ale nie wyłącznie, szkody wyrządzone przez zwierzęta lub zwierzęta 

naturalne zdarzenia, matowienie powierzchni i / lub uszkodzenia elementów spowodowane korozją 

lub innymi warunkami środowiskowymi; 

(d) jakiejkolwiek wady lub w jakichkolwiek ramach lub materiałach wspierających Produkt; lub 

(e) wadliwej instalacji niezgodnej z instrukcją a zwłaszcza instalacji więcej lub mniej niż dwa zawiasy 

na bramkę 

Uwaga: Maksymalna waga furtki jest podana dla dwóch zawiasów. Zamontowanie jednego zawiasu 

powoduje utratę gwarancji. Wymiar furtki nie może być większy niż:  

(a) 1500 mm wys. x 900 mm dł. dla zawiasów do 30 kg (TCA)  

(b) 1800 mm wys. x 1200 mm dł. dla zawiasów do 70 kg (TCHD)  

(c) Pozostałe linie opisane są w sekcji 3 
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1.4. Niniejsza gwarancja jest własnością pierwotnego nabywcy Produktu lub pierwszego konsumenta, 

jeśli produkt został zainstalowany przez kontrahenta na korzyść konsumenta i nie może być 

przypisany bez uprzedniej pisemnej zgody D&D. 

 

1.5. Niniejsza gwarancja daje użytkownikowi określone prawa, które uzupełniają i nie zastępują 

innych praw i środków prawnych, które mogą mieć na mocy prawa. 

 

1.6. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszej gwarancji odpowiedzialność D&D oraz 

Dystrybutora Linkstal Sp z o.o. w stosunku do każdego kontrahenta jest ograniczona w odniesieniu do 

wszelkich innych strat, szkód lub obrażeń jakiegokolwiek rodzaju (w tym wszelkich bezpośrednich, 

pośrednich lub wynikająca z tego strata lub uszkodzenie, utrata zysków lub inne) powstałe w związku 

z Produktem, dostawą, warunkami lub użytkowaniem Produktu, w tym w wyniku zaniedbania, 

wprowadzenia w błąd lub innego niewykonania zobowiązania ze strony D&D, jego Dystrybutorów, 

pracowników, agentów lub wykonawców, lub w inny sposób, do wartości zapłaconej przez 

wykonawcę za Produkt powodujący utratę, uszkodzenie lub obrażenia. 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących gwarancji D&D Technologies lub składania roszczenia 

gwarancyjnego odwiedź naszą stronę internetową pod adresem: www.linkstal.pl lub 

www.ddtechglobal.com, aby zlokalizować najbliższe biuro D&D Technologies lub skontaktować się z 

D&D Technologies lub jego Dystrybutorem w: 

POLSKA: 792 401 109. E-mail: linkstal@linkstal.pl 

AUSTRALIA: 1800 500 203 lub (02) 9454 7800. E-mail: sales@ddtech.com.au 

 

2. SZCZEGÓLNE GWARANCJE DOTYCZĄCE GWARANCJI REGIONALNEJ: 

Konsumenci nabywający Produkt mają prawa, których nie można wykluczyć na mocy przepisów 

umów konsumenckich i ustawy o prawach konsumenta. 

W Unii Europejskiej nabywcy mogą mieć dodatkowe prawa na mocy rozporządzeń UE, przepisów 

państw członkowskich UE lub bezpośrednio stosowanych dyrektyw UE. 

 

3. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE GWARANCJI OKREŚLONYCH PRODUKTÓW: 

Oprócz wszelkich praw i środków wyraźnie przyznanych przez prawo firma D&D oferuje również 

następujące gwarancje dotyczące określonych produktu: 

 

3.1 Zatrzask bramy MagnaLatch® ALERT: 

Ten produkt ma 3 komponenty, które obejmują następujące poziomy wsparcia gwarancyjnego: 

(1) Obowiązuje MagnaLatch® Mechanical - ograniczona gwarancja wieczyste - patrz sekcje 1 i 2 

(obowiązujące w danej jurysdykcji). 

(2) Alarm i elektronika alarmowa - dwa (2) lata po zakupie - patrz sekcja 3.2 poniżej. 

(3) Bateria - gwarancja nie obowiązuje. 

 

3.2 ALERT Alarm i elektronika 

Firma D&D Technologies, według własnego uznania, naprawi, wymieni lub dokona odpowiednich 

zmian w miejscu, w którym inspekcja D&D Technologies ujawnia takie defekty w alarmach i awariach 

Alarmu i Elektroniki występujące w normalnym użytkowaniu jak klasyfikowano powyżej w ciągu 

dwóch (2) lat po zakupie. 
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3.3 Zawiasy z aluminium KwikFit® - objęte są 2-letnią gwarancją 

D & D Technologies, według własnego uznania, naprawi, wymieni lub dokona odpowiednich zmian w 

miejscu, w którym inspekcja D&D Technologies ujawnia wszelkie takie wady w zawiasach KwikFit® 

Gate występują podczas normalnego użytkowania w ciągu dwóch (2) lat po zakupie. 

Uwaga: Maksymalna waga furtki jest podana dla dwóch zawiasów. Wymiar furtki nie może być 

większy niż 1500 mm wys. x 900 mm dł.  

 

3.4 Zamknięcia i zawiasy do bram SureClose® objęte 2-letnią gwarancją D&D Technologies, według 

własnego uznania, naprawi, wymieni lub dokona odpowiednich zmian w miejscu, w którym inspekcja 

D & D Technologies ujawnia wszelkie takie wady w zamknięciach i zawiasach SureClose® Gate 

występują podczas normalnego użytkowania w ciągu dwóch (2) lat po zakupie. 

Uwaga: Maksymalna waga furtki jest podana dla dwóch zawiasów. Wymiar furtki nie może być 

większy niż:  1800 mm wys. x 1000 mm dł. Zamontowanie jednego zawiasu powoduje utratę 

gwarancji 

 

 

3.5 Zamki i zawiasy do bram ze stali nierdzewnej D & D - objęte 2-letnią gwarancją 

Firma D & D Technologies, według własnego uznania, naprawi, wymieni lub dokona odpowiednich 

zmian w miejscu, w którym inspekcja D & D Technologies ujawnia takie wady w zatrzaskach i 

zawiasach Bramy i zaworów ze stali nierdzewnej D & D Technologies występują podczas normalnego 

użytkowania w ciągu dwóch (2) lat po zakupie.  

Uwaga: Maksymalna waga furtki jest podana dla dwóch zawiasów. Zamontowanie jednego zawiasu 

powoduje utratę gwarancji 

 

 

 

 


