
Wyłączenia gwarancji 

 
1. Gwarancja nie ma zastosowania do materiałów eksploatacyjnych (filamentów do 

druku 3D, pokrycia stołu roboczego itp.). Warunki gwarancji na te materiały są 

określone na ulotce informacyjnej dostarczanej razem z produktem. 

 
2. Gwarancja nie obejmuje oprogramowania dostarczanego przez 3D Printers. 

Gwarancja dotyczy tylko nośnika, na którym dokonano zapisu. 

 
3. Gwarancja nie obejmuje oprogramowania innych producentów, w tym 

oprogramowania dostępnego w formule Open Source, zainstalowanego w 

zakupionym urządzeniu lub dostarczonego wraz z nim. Warunki licencyjne na 

oprogramowanie innych producentów zostały określone przez tych producentów 

(patrz instrukcja obsługi urządzenia lub instrukcja obsługi dołączonego 

oprogramowania). 

 
4. Gwarancja nie obejmuje również: 

 uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych (uszkodzenie elektryczne, pożar, 
zalanie, powódź itp.), 

 uszkodzeń mechanicznych, chemicznych i wywołanych nimi wad, 

 uszkodzeń wynikających z instalacji i eksploatacji urządzenia w warunkach lub w 
sposób niezgodny ze specyfikacją producenta a także użytkowania niezgodnie z 

przepisami  bezpieczeństwa, 

 uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy użytkownika, 

 czynności opisanych w instrukcji obsługi, które uprawniony z gwarancji 

zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie i na własny koszt, 

 uszkodzeń transportowych powstałych podczas transportu urządzenia do Serwisu 

3D-Printers w szczególności, gdy do transportu nie zastosowano oryginalnego 
opakowania wraz z zabezpieczeniami transportowymi, 

 uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania materiałów eksploatacyjnych nie 

zalecanych przez producenta (np. wykorzystywanie zanieczyszczonego filamentu 

powodującego zatkanie głowicy roboczej urządzenia), 

 uszkodzeń i niesprawności wynikłych z napraw, przeróbek, dostrojeń lub zmian 
konstrukcyjnych dokonywanych bez pisemnej zgody producenta lub poza jego 

autoryzowanym serwisem, 

 wadliwego działania urządzeń spowodowanego konfliktem lub niezgodnością 
pomiędzy zainstalowanymi aplikacjami oraz wpływem wirusów komputerowych. 

Karta gwarancyjna 
 
 
 
 
 

Pieczęć firmowa sprzedawcy (nazwa i adres) 
…………………………………………………………………………………………….. 

 

Nr dowodu zakupu 
…………………………………………………………………………………………….. 

 

Data sprzedaży 
…………………………………………………………………………………………….. 

 

Nazwa urządzenia Drukarka 3D 
…………………………………………………………………………………………….. 

 

numer seryjny 
……………………………………………………………………………………………. 

 

 
model / kod produktu Hbot 3D F300 
……………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 

 
Podpis osoby wystawiającej Kartę Gwarancyjną 
………………………………………………………. 

 
 

 
Oświadczam, że zapoznałem(am) się i akceptuję warunki zawarte w niniejszej 
Karcie Gwarancyjnej. 

 
 
 
 

 
Data, czytelny podpis i pieczęć firmowa kupującego 
……………………………………………………………………………………………….. 



Ogólne Warunki Gwarancji 
 
 

1. 3D Printers Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy alei Różyckiego 1C/4, zwana 

dalej “Gwarantem”, udziela gwarancji na produkt typu, modelu i o numerze seryjnym 

wskazanym na pierwszej stronie Karty Gwarancyjnej zwany dalej „Produktem”, że 

Produkt wolny jest od wad materiału i wykonania. 

2. Gwarancja obowiązuje 12 miesięcy od daty zakupu Produktu, jednak nie dłużej niż 36 

miesięcy od daty jego produkcji wskazanej na tabliczce znamionowej Produktu. 

3. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

4. Uprawnionym z gwarancji jest posiadacz oryginalnej poprawnie wypełnionej Karty 

Gwarancyjnej. 

5. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie 
gwarancyjnym wad Produktu zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Karcie 

Gwarancyjnej poprzez naprawę lub wymianę urządzenia (ten sam model lub 

nowszy). 

6. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Gwarant zastrzega sobie prawo do 

oferowania opcji dokonania samodzielnej naprawy (CSR - Customer Self Repair) 

przez uprawnionego z gwarancji przy użyciu części dostarczonych przez Gwaranta. 

7. Niniejsza gwarancja w odniesieniu do towarów konsumpcyjnych nie wyłącza, nie 

ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności 

towaru z umową. 

8. Za wadę materiału i wykonania uważa się wadę tkwiącą w urządzeniu powodującą 

jego funkcjonowanie niezgodne ze specyfikacją producenta. 

9. Z zastrzeżeniem punktu 5 powyżej, wady będą usuwane w Serwisie Centralnym 

Gwaranta lub we lub w wyznaczonych przez Gwaranta autoryzowanych punktach 

usług serwisowych zwanych dalej „Serwisem Gwaranta”. Aktualna lista punktów 

serwisowych wraz z danymi kontaktowymi dostępna jest na stronie Gwaranta; 

www.hbot3d.com. 

10. Warunkiem korzystania z uprawnień gwarancyjnych jest dostarczenie urządzenia 

wraz z kopią dowodu zakupu i oryginalną, poprawnie wypełnioną Kartą Gwarancyjną 

(tzn. zawierającą pieczęć firmową sprzedawcy, numer dowodu zakupu, datę 

sprzedaży, nazwę urządzenia, numer seryjny, model / kod produktu, czytelny podpis 

osoby wystawiającej kartę oraz podpis kupującego). Do każdego urządzenia 

wystawia się tylko jeden dokument Karty Gwarancyjnej w chwili sprzedaży nowego 

urządzenia w celu eksploatacji. Termin gwarancji biegnie od dnia tej sprzedaży. 

11. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa uprawnionego z gwarancji do 

domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia. Gwarant 

nie odpowiada za szkody w mieniu wyrządzone przez wadliwy produkt. 

12. Niniejsza gwarancja nie zezwala na dokonanie zmian, przeróbek, dostosowań czy 

regulacji, tak aby Produkt odpowiadał przepisom bezpieczeństwa, napięciu zasilania, 

radiowemu lub telewizyjnemu systemowi transmisyjnemu lub wymogom elektrycznym 

kraju lub regionu poza oficjalną siecią dystrybucji Produktu, w którym Produkt ma być 

używany. Zaleca się, aby Klient zapoznał się z lokalnymi warunkami technicznymi i 

wymogami bezpieczeństwa zanim zakupi Produkt, który ma być użytkowany w innym 

kraju. 

13. 3D Printers Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany warunków gwarancji. Nowe 

warunki gwarancji nie będą działać wstecz do produktów wcześniej zakupionych. 

Realizacja Gwarancji 

1. Przed dostarczeniem Produktu do Serwisu Gwaranta uprawniony z gwarancji 

zobowiązany jest do skontaktowania się z Centrum Obsługi Klienta 3D Printers Sp. z 

o. o. , w celu weryfikacji przez konsultantów technicznych faktycznego sprzętowego 

uszkodzenia urządzenia. Zgłoszenie serwisowe może być zrealizowane za 

pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Aktualne dane kontaktowe 

oraz godziny pracy znajdują się na stronie internetowej Gwaranta:www.hbot3d.com. 

Konsultanci pomogą rozwiązać problem lub potwierdzą konieczność przekazania 

urządzenia do Serwisu Gwaranta wskazując najbliższy punkt serwisowy do którego 

powinien być dostarczony reklamowany Produkt. 

2. Klient zobowiązany jest do współpracy z konsultantami technicznymi polegającej 

m.in. na instalacji oprogramowania, zastosowaniu procedur tymczasowych, 

korzystaniu ze zdalnego wsparcia technicznego i wykonywaniu innych zalecanych 

procedur diagnostycznych identyfikujących uszkodzenie urządzenia. Powyższe 

obowiązki nie dotyczą obrotu konsumenckiego. 

3. Przy zgłaszaniu wadliwego urządzenia uprawniony z gwarancji powinien załączyć 

sporządzony w formie pisemnej dokładny opis objawów wadliwego działania 

urządzenia z uwzględnieniem środowiska pracy i sposobu w jaki się ujawniają. 

4. Uprawniony z gwarancji zobowiązany jest do wykonania kopii danych znajdujących 

się w pamięci stałej Produktu. Gwarant w żadnym przypadku nie odpowiada za utratę 

żadnych danych klienta w trakcie realizowania procedur serwisowych. 

5. W przypadku świadczenia usług gwarancyjnych w punkcie serwisowym uprawniony z 

gwarancji może dostarczyć urządzenie do wskazanego Serwisu Gwaranta za 

pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt Gwaranta. Gwarant nie ponosi 

odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu do 

Serwisu Gwaranta. Produkt powinien być zabezpieczony opakowaniem fabrycznym 

wraz z wkładkami transportowymi. 

6. Gwarant dołoży wszelkich starań, aby usunięcie wady zostało wykonane w terminie 

do 14 dni od momentu otrzymania wadliwego urządzenia przez Serwis Gwaranta. W 

uzasadnionych przypadkach, np. brak części zamiennych lub brak dostępności 

Produktu na wymianę w magazynie Gwaranta, termin ten może ulec przedłużeniu, 

jednak nie dłużej niż do 1 miesiąca. Po wykonaniu naprawy okres gwarancji biegnie 

dalej przedłużony o czas naprawy. Okres gwarancyjny wymienianych elementów trwa 

do końca okresu gwarancyjnego dla całego Produktu, lecz nie krócej niż 90 dni. 

7. Po dokonaniu naprawy Produkt będzie dostępny do odbioru w punkcie Serwisowym 

Gwaranta do którego został bezpośrednio dostarczony przez uprawnionego z 

gwarancji lub zostanie odesłany kurierem na adres wskazany przez użytkownika w 

pozostałych przypadkach. 

8. W przypadku gdy uszkodzenie nie jest objęte gwarancją lub urządzenie okazało się 

sprawne Gwarant jest zobowiązany do poinformowania uprawnionego z gwarancji o 

płatnej usłudze i o jej kosztach oraz o konieczności akceptacji przez niego tych 

kosztów. W takim przypadku uprawniony z gwarancji będzie zobowiązany również do 

pokrycia kosztów transportu reklamowanego Produktu do i z Serwisu Gwaranta. 

9. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę i odtwarzanie oprogramowania lub 

danych. Uprawnionemu z gwarancji zaleca się regularne wykonywanie kopii 

bezpieczeństwa oprogramowania i danych w celu zabezpieczenia ich przed utratą w 

wyniku uszkodzenia urządzenia lub jego komponentów. 

10. Gwarant może odmówić wykonania usługi gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia 

naruszenia plomb umieszczonych na urządzeniach lub podzespołach wchodzących w 

jego skład, niekompletności urządzenia, dokonywania nieautoryzowanych napraw, 

zmian konstrukcyjnych, używania urządzenia do celów niezgodnych z 

przeznaczeniem oraz dokonania rekonfiguracji lub rozbudowy urządzenia przez 

nieupoważnione przez Gwaranta osoby. 

11. Wymienione przez Gwaranta części oraz urządzenia stają się jego własnością. 

http://www.hbot3d.com/
http://www.hbot3d.com/

