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GWARANCJA NA AKUMULATORY 

KWASOWO – OŁOWIOWE TYPU VRLA  MW POWER 
 

Niniejsza gwarancja dotyczy szczelnych, bezobsługowych akumulatorów ołowiowo-
kwasowych (VRLA). Firma AMS Polska Sp. z o.o. zapewnia, że dostarczane akumulatory 
będą dobrej jakości, bez wad materiału i wykonawstwa. Akumulatory reklamowane w okresie 
gwarancji zostaną, według uznania firmy AMS, zregenerowane lub wymienione na nowe bez 
dodatkowych opłat. Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe w akumulatorze 
w trakcie procesu produkcyjnego. Gwarancja na akumulatory MW Power wynosi 24 miesiące 
od daty sprzedaży (Konsument). Dla Nabywcy (nie będącemu konsumentem) okres 
gwarancji wynosi 12 miesięcy liczone od dnia sprzedaży. W przypadku użytkowania 
akumulatorów serii MW, MWP, MWH, MWL w zastosowaniach cyklicznych (cykliczne 
rozładowanie/ładowanie) gwarancja wynosi 6 m-cy od daty sprzedaży i nie uwzględnia 
przypadków kiedy akumulator został zużyty przez użytkownika poprzez zbyt intensywną 
eksploatację. 
 

WARUNKI GWARANCJI 
1. Gwarancja dotyczy jedynie akumulatorów posiadających wady materiałowe lub 

jakościowe powstałe w okresie produkcji akumulatorów a także tych, których pojemność 
eksploatacyjna z powodu wad fabrycznych osiągnęła mniej niż 80% pojemności 
nominalnej baterii. 

2. Gwarancja zachowuje ważność tylko wtedy gdy:  
2.1. Akumulatory były eksploatowane według zaleceń producenta zawartych w Instrukcji 

użytkowania oraz karcie katalogowej akumulatora; 
2.2. Były respektowane zasady uruchamiania ogniw, akumulatorów, baterii 

akumulatorów, a uruchomienie nastąpiło nie później niż 90 dni od daty sprzedaży; 
2.3. Użytkownik zapewnił warunki termiczne w pomieszczeniach, w których 

eksploatowane są akumulatory; 
2.4. Nie były wykonywane naprawy bez wcześniejszego porozumienia lub kontroli z 

producentem akumulatorów; 
2.5. Nie wystąpiły uszkodzenia mechaniczne baterii z winy użytkownika; 
2.6. Była prowadzona „Książka eksploatacji baterii akumulatorów” (dotyczy zestawów 

baterii akumulatorów), a wyniki pomiarów wraz testem pojemności po okresie 1 roku 
były na bieżąco przesyłane do AMS Polska; 

2.7. AMS Polska została powiadomiona pisemnie o uszkodzeniu akumulatorów w 
terminie 3 dni roboczych od daty ujawnienia uszkodzenia.  

Uwaga: W przypadku trwałego wzrostu temperatury pracy akumulatorów VRLA 
powyżej wartości nominalnej +25°C, gwarancja zostaje skrócona do 12 miesięcy.  

3. AMS Polska nie odpowiada za uszkodzenia lub utratę sprawności techniczno- 
eksploatacyjnej akumulatorów powstałe w skutek uszkodzeń mechanicznych, zdarzeń 
losowych lub działania osób trzecich.  

4. Odpowiedzialność gwarancyjna jest ściśle ograniczona wedle uznania AMS Polska do 
naprawy lub wymiany wadliwych akumulatorów, wykluczając obciążenia wynikające z 
kosztów montażu i transportu.  

5. Podstawą do rozpoczęcia procedury reklamacyjnej jest dostarczenie: kopii faktury zakupu 
wraz numerem seryjnym akumulatora i protokołem wykrycia uszkodzenia.  

6. Gwarancją nie są objęte wady fizyczne powstałe z innych przyczyn, w szczególności 
wskutek: 
6.1. Niewłaściwego zamontowania, zainstalowania bądź eksploatacji produktu, przez co 

należy rozumieć dokonanie tych czynności sprzecznie z instrukcją obsługi produktu 
bądź jego specyfikacją. 
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6.2. Oddziaływania jakiejkolwiek siły czy czynnika zewnętrznego, w tym także 
promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, czynników chemicznych czy 
mechanicznych, zalania urządzenia oraz działania  sił przyrody.  

6.3. Używania produktu łącznie z innymi urządzeniami nieprzeznaczonymi do używania z 
produktem lub z urządzeniami innymi niż zalecane w dokumentach technicznych 
Producenta produktu. 

6.4. Wadliwego transportu, składowania, przechowywania, czyszczenia albo konserwacji 
produktu.  

6.5. Zwarcia / przepięcia / udarów w instalacji elektrycznej, do której produkt został 
podłączony.  

6.6. Pracy w temperaturze / wilgotności otoczenia znajdującej poza zakresem podanym 
w specyfikacji technicznej / instrukcji obsługi produktu.  

6.7. Eksploatacji produktu w skrajnie niekorzystnych warunkach np. dużego zapylenia, 
występowania substancji chemicznie agresywnych itp.  

6.8. Gwarancją nie są objęte części podlegające normalnemu zużyciu oraz części i 
materiały eksploatacyjne. 

7. AMS Polska nie ponosi odpowiedzialności:  
a) za skutki działania wadliwego produktu; 
b) z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzętu; 
c) za szkody i utracone korzyści Nabywcy wynikające z konieczności naprawy 

produktu; 
d) za szkody Nabywcy wynikające z opóźnienia w wykonaniu naprawy gwarancyjnej 

produktu; 
e) za koszty demontażu i montażu produktu; 
f) za szkody inne niż wyrządzone przez AMS Polska umyślnie. 
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