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WARUNKI GWARANCJI 

 

1. Na produkty znajdujące się w asortymencie (zwane dalej „Produktem” lub „Produktami”),  

Milex Sp. z o.o., Sp. K. (zwanej dalej „Milex”) udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od chwili ich 

wydania. Za chwilę wydania uznaje się osobisty odbiór Produktów przez Klienta bądź odbiór 

prawidłowo zapakowanej przesyłki przez przewoźnika/kuriera. 

2. Jedynym przeznaczeniem Produktów jest nawadnianie rolnicze oraz ogrodnicze. 

3. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie Produkty zakupione od Milex lub autoryzowanego dystrybutora 

Milex. 

4. Milex oświadcza, że w chwili wydania Produkty są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych. 

5. W ramach udzielonej gwarancji, w sytuacji stwierdzenia wad lub usterek, Milex, wedle własnego 

wyboru, naprawi lub wymieni część lub całość wadliwego Produktu lub zwróci część lub całość 

pierwotnej ceny zakupu.  

6. Wszelka pomoc techniczna udzielona przez firmę Milex w czasie gwarancji w odniesieniu do 

Produktów objętych niniejszą gwarancją zostanie udzielona bezpłatnie. 

7. Reklamacje należy składać w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od momentu ujawnienia się 

usterki, kontaktując się z Milex bądź autoryzowanym dealerem Milex oraz każdorazowo powiadamiając 

Milex na piśmie. 

Adres do korespondencji: 
Milex Sp. z o.o., Sp. K. 
ul. Strażacka 6 
09-530 Dobrzyków 
 
Do korespondencji należy dołączyć oryginalny dowód zakupu i potwierdzenie odbioru, a Milex musi 
uprzednio wydać autoryzację na zwrot Produktów dotkniętych wadami lub usterkami. 
 

8. W przypadku wymiany uszkodzonego Produktu na nowy, koszty związane z demontażem 

bądź instalacją Produktu ponosi Milex.  

9. Niniejsza gwarancja dotyczy tylko Produktów markowych i sprzedawanych przez Milex. 
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WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 

1. Milex nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) wady i usterki powstałe wskutek używania Produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem, instrukcją 

używania, specyfikacją techniczną lub zaleceniami Milex, 

b) wady i usterki powstałe wskutek nieprawidłowej instalacji Produktów, 

c) wady i usterki powstałe wskutek instalacji Produktów w połączeniu z materiałami 

wyprodukowanymi lub dostarczonymi przez firmę inną niż Milex, 

d) uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku niewłaściwej instalacji lub użytkowania Produktów, 

e) wady i usterki powstałe wskutek niewłaściwej obsługi Produktów bądź jego użytkowaniu niezgodnie 

z instrukcją producenta, 

f) uszkodzenia wynikające z: 

 działalności owadów, gryzoni i innych zwierząt, 

 ciśnienia w instalacji niedostosowanego do wymagań określonych dla Produktów, 

 niewłaściwej jakości lub filtracji wody w stosunku do wymagań określonych dla Produktów 

g) szkody spowodowane normalnym zużyciem, 

h) materiały zużywalne i wymienialne, 

i) uszkodzenia lub utraty w wyniku lub w trakcie wysyłki od momentu załadunku w placówce Milex: 

to Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za bezpieczną dostawę, a wszelkie roszczenia z tytułu 

takich szkód należy zgłaszać bezpośrednio przewoźnikowi, 

j) akty natury, siłę wyższą, wypadki lub inne przyczyny pozostające poza kontrolą Milex, 

k) usterki spowodowane działaniem osób trzecich lub nieprzeszkolonych do obsługi Produktów, 

l) szkody spowodowane winą umyślną kupującego, 

m) wszelkie koszty powstałe w wyniku wad, usterek bądź nieprawidłowego działania Produktów. 

2. Milex zwolniony jest z jakiejkolwiek odpowiedzialności gwarancyjnej jeśli Produkty w czasie trwania 

okresu gwarancji poddane zostaną jakimkolwiek modyfikacjom lub naprawom, z wyłączeniem 

modyfikacji i napraw przeprowadzanych przez autoryzowanych pracowników Milex. W szczególności 

chodzi o wszelkiego rodzaju otwory technologiczne w Rurach irygacyjnych PE oraz Liniach 

kroplujących, naruszające ścianki zewnętrzne jak i wewnętrzne, które nie były wykonane przez 

autoryzowanych pracowników Milex. 

3. Gwarancja nie dotyczy części nie wyprodukowanych przez Milex. Wobec takich części obowiązuje 

gwarancja ich producentów. 
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ZASTRZEŻENIA 

 

1. Przedstawione w niniejszym dokumencie warunki gwarancji stanowią całość gwarancji Milex 

dotyczących opisanych powyżej produktów i zastępują wszelkie inne gwarancje wyrażone lub 

domniemane, ustne lub ustawowe, w tym między innymi gwarancje dotyczące wartości handlowej lub 

przydatności do określonego celu. 

 

2. Żaden agent, przedstawiciel, sprzedawca, dystrybutor, firma serwisowa lub inna strona nie jest 

uprawniona do zmiany, modyfikacji ani rozszerzenia warunków niniejszej gwarancji, ani do 

przedstawienia w niniejszym dokumencie jakichkolwiek oświadczeń lub gwarancji. 

 

3. Milex, jego dyrektorzy, pracownicy, agenci, spółki macierzyste lub stowarzyszone, nie są w żadnym 

przypadku odpowiedzialni za wynikające z użytkowania Produktów, również nieprzewidywalne: 

a. szkody wyrządzone osobom, 

b. roszczenia odszkodowawcze, jakkolwiek powstają, 

c. bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe, karne lub wtórne szkody dowolnego rodzaju,  

d. utracone zyski, oszczędności, utraconą sprzedaż, utracone plony, uszkodzenia upraw lub utratę 

zobowiązań warunkowych, 

e. koszty usunięcia innej roślinności, użycia niestandardowych urządzeń lub wynajmu sprzętu. 

 

4. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, całkowita odpowiedzialność Milex 

za produkty, niezależnie od formy działania, nie może w żadnym wypadku przekroczyć całkowitej ceny 

zakupu Produktu przez Klienta od Milex.  

5. Wyłączona jest odpowiedzialność Milex z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

 

6. Mając na celu ciągłe doskonalenie Produktu i poprawę jakości, Milex zastrzega sobie prawo do zmiany 

specyfikacji Produktu bez powiadamiania wcześniejszych nabywców Produktów. 

 

 


