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Firma Migatronic (zwana dalej "Dostawcą") prowadzi ciągłą kontrolę jakości w procesie produkcyjnym, a także 
wykonuje gruntowne testy funkcjonalne gotowych zestawów. 
 
Dostawca udziela gwarancji zgodnie z niniejszymi warunkami, naprawiając wady i usterki, które - co można 
udowodnić - mogły  pojawić się w urządzeniach w okresie gwarancyjnym na skutek zastosowania wadliwego 
materiału lub wykonawstwa. 

A. Okres gwarancji 

Artykuł 1.1 
Okres gwarancji wynosi 24 miesiące na nowe spawarki, 12 miesięcy na nowe akcesoria i 6 miesięcy na części 
zamienne. Okres gwarancji liczony jest od daty wystawienia faktury użytkownikowi końcowemu przez Dostawcę 
lub przez pośrednika/dystrybutora Dostawcy. Oryginał faktury jest dowodem okresu gwarancyjnego. 
 
Artykuł 1.2 
Rozwiązania CoWelder: okres gwarancji w zakresie części zamiennych do robota (robota UR wraz z układem 
sterowania) wynosi 12 miesięcy. Gwarancją nie są objęte wszelkie inne koszty związane z godzinami pracy, 
transportem i wysyłką. Więcej szczegółów można znaleźć w warunkach gwarancyjnych dostawcy robota - firmy 
Universal Robots. Naprawy robota w ramach gwarancji prowadzone będą w siedzibie dostawcy robota. Okres 
gwarancji dla spawarek (zob. Artykuł 1.3) i innych części rozwiązania CoWelder wynosi 24 miesiące. Okres 
gwarancji liczony jest od daty wystawienia faktury użytkownikowi końcowemu przez Dostawcę lub przez 
pośrednika/dystrybutora Dostawcy. Oryginał faktury jest dowodem okresu gwarancyjnego. 
 

Artykuł 1.3 
Okres gwarancji w przypadku nowych spawarek wbudowanych w rozwiązania zrobotyzowane, automatyczne 
oraz CoWelder wynosi 24 miesiące. Okres gwarancji liczony jest od daty wystawienia faktury użytkownikowi 
końcowemu przez Dostawcę lub przez pośrednika/dystrybutora Dostawcy. Oryginał faktury jest dowodem okresu 
gwarancyjnego. 

Artykuł 1.4 
Okres gwarancji może zostać wydłużony do 60 miesięcy w przypadku wybranych części po zarejestrowaniu 
nowych spawarek na stronie www.migatronic.com w czasie do 30 dni od daty zakupu. Dokonując rejestracji 
użytkownik końcowy udziela Dostawcy pozwolenia na wykorzystywanie i archiwizowanie podanych informacji. Po 
zarejestrowaniu użytkownik końcowy otrzyma mailem od dostawcy świadectwo gwarancji. Dokumentami 
potwierdzającymi długość okresu gwarancyjnego są oryginał faktury z datą zakupu oraz świadectwo gwarancji. 
Rejestrując się, użytkownik końcowy zobowiązuje się do wykonania co najmniej jednej kontroli serwisowej 
spawarki w ciągu roku, którą przeprowadzi i zafakturuje Dostawca lub autoryzowany przez Dostawcę partner 
serwisowy. W razie niespełnienia wymogu dotyczącego przeprowadzania kontroli serwisowych przedłużony okres 
gwarancji przestaje obowiązywać. 
  
Wydłużony okres gwarancji dotyczy następujących spawarek: Automig, Automig-i, seria MIGx, Sigma Select, 
Sigma One, seria Omega, seria Sigma, Sigma Galaxy, seria Pi, Pi Plasma, Zeta. 
 
Okresem gwarancji wynoszącym 60 miesięcy* objęte mogą zostać transformatory, dławiki oraz prostowniki, a 
okresem gwarancji wynoszącym 36 miesięcy* objęte mogą zostać moduły zasilania, układy podawania drutu, 
wentylatory i urządzenia chłodzące. 
 
*) 60 miesięcy gwarancji na materiały i 36 miesięcy gwarancji na wykonawstwo i materiały. 

Artykuł 2 
Palniki spawalnicze są częściami zużywającymi się; gwarancją objęte są tylko usterki i wady będące wynikiem 
zastosowania wadliwych materiałów lub wykonawstwa i wykryte w ciągu 12 miesięcy od dostawy. 

Artykuł 3 
Naprawy gwarancyjne nie powodują przedłużenia ani odnowienia okresu gwarancyjnego. 

B. Zakres gwarancji 

Artykuł 4 
Usterka lub wada uznana przez Dostawcę jako objęta gwarancją zostanie skorygowana poprzez naprawę lub 
zastąpienie/wymianę wadliwej części. Decyzję o naprawie lub zastąpieniu/wymianie podejmuje Dostawca. Części 
zastępowane/wymieniane przechodzą na własność Dostawcy. 

Artykuł 5 
Zobowiązania gwarancyjne Dostawcy obejmują tylko koszty wykorzystanych części oraz pracy. Wszelkie inne 
straty lub wydatki nie są objęte gwarancją. Naprawy gwarancyjne muszą być przeprowadzane przez Dostawcę 
lub autoryzowanego partnera serwisowego Dostawcy. 
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C. Warunki nie objęte gwarancją 

Artykuł 6 
Żadne formy transportu towarów lub osób w związku z roszczeniem gwarancyjnym nie są objęte gwarancją 
Dostawcy, i tym samym transport odbywa się na koszt i ryzyko kupującego. 

Artykuł 7 
Gwarancja nie obejmuje: 

 Części, które ulegają zużyciu na skutek użytkowania lub innego naturalnego zużycia, obejmujących: 
palniki i przewody spawalnicze ani usterek spawarki i rozwiązania CoWelder powodowanych zużyciem 
eksploatacyjnym lub innym naturalnym zużyciem. 

 Usterek spawarki i rozwiązania CoWelder spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, pracą 
w nietypowych warunkach środowiskowych lub eksploatacyjnych, awariami zasilania, przeciążeniem, 
błędami w serwisowaniu lub konserwacji. 

 Usterek spawarki i rozwiązania CoWelder spowodowanych użyciem dodatkowych akcesoriów lub części 
zamiennych nie będących oryginalnymi częściami dostarczanymi przez Dostawcę. 

 Usterek spawarki i rozwiązania CoWelder spowodowanych użyciem niewłaściwych lub nieoryginalnych 
części zużywających się (palników spawalniczych, nakładek stykowych, prowadnic itp.). 

 Spawarek i rozwiązań CoWelder, które były naprawiane, modyfikowane lub rozbudowywane  przez 
stronę nie będącą Dostawcą lub autoryzowanym partnerem serwisowym Dostawcy. 

 Spawarki i rozwiązania CoWelder poddawane zmianom i modyfikacjom, które nie zostały 
przeprowadzone/zatwierdzone przez spółkę dominującą Migatronic A/S z siedzibą w Fjerritslev, Dania. 

D. Pozostałe warunki 

Artykuł 8 
Roszczenia gwarancyjne należy składać bezpośrednio u Dostawcy lub autoryzowanego partnera serwisowego 
Dostawcy wraz z oryginałem faktury zawierającym datę wystawienia faktur, numerem seryjnym oraz opisem 
produktu. Podlegająca reklamacji spawarka musi być kompletna. 

Artykuł 9 
Wszelkie roszczenia wykraczające poza prawo do naprawy usterek i wad, o których mowa w niniejszych 
warunkach gwarancji, nie dotyczą Dostawcy. 

Artykuł 10 
Wszelkie spory wynikłe z tych warunków gwarancji są regulowane i rozstrzygane zgodnie z prawem duńskim bez 
względu na ewentualne kolizje przepisów prawnych. 

Artykuł 11 
W zakresie nie określonym w niniejszych warunkach gwarancji zastosowanie mają Ogólne warunki sprzedaży i 
dostawy Dostawcy, w tym przewidziane w tych warunkach ograniczenia odpowiedzialności. 


