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Warunki Gwarancji na akumulatory VRLA typu GEL
Dotyczy bezobsługowych kwasowo-ołowiowych akumulatorów typu VRLA (GEL). Jeżeli
umowy handlowe nie stanowią inaczej gwarancja na akumulatory GEL wynosi 24 miesiące od
daty sprzedaży. W przypadku użytkowania akumulatorów GEL w zastosowaniach cyklicznych
(cykliczne rozładowanie/ładowanie) gwarancja wynosi 12 m-cy od daty sprzedaży, dotyczy
tylko wad fabrycznych (produkcyjnych) powyższych akumulatorów i nie uwzględnia
przypadków kiedy akumulator został zużyty przez użytkownika poprzez zbyt intensywną
eksploatację. Zapis wynika z ograniczonej liczby cyklów rozładowanie/ładowanie. Gwarancja
nie obejmuje także przypadków zasiarczenia akumulatorów spowodowanego całkowitym
rozładowywaniem baterii poniżej 9,6V lub przechowywania akumulatorów w stanie
rozładowanym bez doładowania po każdym użyciu.
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:
- akumulatory były eksploatowane według zaleceń prodecenta zawartych w Instrukcji
użytkowania oraz karcie katalogowej akumulatora.
- były respektowane zasady uruchamiania ogniw, akumulatorów, baterii akumulatorów,
a uruchomienie nastąpiło nie później niż 90 dni od daty sprzedaży.
- użytkownik zapewnił właściwe parametry ładownia oraz nie pozostawiał akumulatora w
stanie rozładowanym (ładunek na poziomie poniżej 80%) przez dłużej niż 7 dni
- nie były wykonywane naprawy bez wcześniejszego porozumienia lub kontroli
z producentem akumulatorów.
- nie wystąpiły uszkodzenia mechaniczne baterii z winy użytkownika.
- MPL Energy zostało powiadomione pisemnie o uszkodzeniu akumulatorów wraz z opisem
wystepującej wady.
3. MPL Energy 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 MPL Energy do
naprawy lub wymiany wadliwych akumulatorów nowe na koszt sprzedającego, wykluczając
obciążenia wynikające z kosztów montażu i transportu.
5. Podstawą do rozpoczęcia procedury reklamacyjnej jest dostarczenie: kopii faktury zakupu
wraz numerem seryjnym akumulatora i opisem wystepującej wady.
6. Każdorazowo niniejsze Warunki Gwarancji są ważne łącznie z Ogólnymi Warunkami
Gwarancji firmy MPL Energy Sp. z o.o.
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