GWARANCJA NA NOWY ŻURAW
Osoba prawna Manitowoc Cranes sprzedająca żuraw udziela pierwotnemu nabywcy ("Nabywcy") każdego nowego
żurawia wyprodukowanego przez firmę Manitowoc gwarancji na to, że żuraw ten będzie wolny od wad materiału
i wykonania w warunkach normalnego użytkowania i serwisowania. Okres gwarancji ogólnej na każdy nowy żuraw
wynosi: (a) dwanaście (12) miesięcy od pierwszej instalacji lub oddania do eksploatacji, (b) 2400 godzin pracy, lub (c)
dwadzieścia cztery (24) miesiące od daty dostawy przez Manitowoc, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Rozszerzony okres gwarancji jakości konstrukcji spawanej żurawia podanej na kolejnej stronie wynosi pięć (5) lat
od daty dostawy przez Manitowoc, jednak pod warunkiem, że żuraw jest wykorzystywany jedynie do podnoszenia
obciążeń. Manitowoc nie udziela żadnej gwarancji i wyraźnie wyklucza odpowiedzialność za silniki wysokoprężne,
opony, podwozia żurawi samojezdnych National Crane (łącznie z podwoziem Grove TMC540). Nabywca może mieć
jednak prawo do gwarancji na dany silnik, oponę czy podwozie żurawia samojezdnego, udzielanej przez producenta
oryginalnego wyposażenia (może podlegać wymogowi rejestracji).
Roszczenia z tytułu gwarancji są ważne tylko pod warunkiem, że Nabywca powiadomi firmę Manitowoc lub jej
autoryzowanego dystrybutora pisemnie o wadzie w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od jej wykrycia, lecz w żadnym
razie nie później niż trzydzieści (30) dni od daty zakończenia okresu gwarancji. Nabywca musi sporządzić swój
wniosek zgodnie z procedurą składania wniosków gwarancyjnych, które mogą być co jakiś czas udostępniane przez
firmę Manitowoc.
Zobowiązanie firmy Manitowoc wobec Nabywcy ogranicza się jedynie do naprawy lub wymiany wszelkich produktów
lub części, co do których firma Manitowoc według własnego uznania ustali, że są wadliwe jeśli chodzi o materiał lub
wykonanie, zgodnie z wyborem firmy Manitowoc (części zamienne mogą być częściami nowymi lub fabrycznie
regenerowanymi według wyboru firmy Manitowoc). Firma Manitowoc może zażądać zwrotu produktów lub części,
opłaty za transport naziemny do fabryki wyznaczonej przez Manitowoc w celu zbadania i analizy są pokrywane z góry
przez Nabywcę. Uzasadnione opłaty za transport naziemny i uzasadnione koszty robocizny poniesione w związku
z pracami zatwierdzonymi w ramach gwarancji, w trakcie okresu gwarancji na nowy żuraw, zostaną zwrócone przez
firmę Manitowoc. Jednak wszelkie koszty transportu i robocizny związane ze zwrotem produktu lub części, które nie
okażą się wadliwe, pokrywa Nabywca. Wszystkie wadliwe części usunięte z żurawia przechodzą na własność firmy
Manitowoc.
Prace w ramach gwarancji będą wykonywane przez firmę Manitowoc lub przez autoryzowanego dystrybutora firmy
Manitowoc wyłącznie z wykorzystaniem dostarczonych oryginalnych części Manitowoc.
Odpowiedzialność firmy Manitowoc w zakresie żurawi sprzedanych Nabywcy ogranicza się do udzielonej niniejszym
gwarancji, a maksymalna odpowiedzialność firmy Manitowoc w żadnym wypadku nie może przekroczyć kosztów
dostarczenia lub wymiany wadliwego produktu lub części. FIRMA MANITOWOC NIE PODLEGA ŻADNYM INNYM
ZOBOWIĄZANIM ANI ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY TO WYNIKAJĄCYM ZE ZŁAMANIA WARUNKÓW UMOWY,
Z GWARANCJI, CZYNU NIEDOZWOLONEGO (ŁĄCZNIE Z ZANIEDBANIEM I ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BEZPOŚREDNIĄ),
CZY TEŻ INNYCH TEORII PRAWA LUB SŁUSZNOŚCI, DOTYCZĄCYCH TOWARÓW SPRZEDAWANYCH PRZEZ
MANITOWOC LUB JAKICHKOLWIEK PRZEDSIĘWZIĘĆ, DZIAŁAŃ LUB ZANIECHAŃ Z NIMI ZWIĄZANYCH.
Bez ograniczania ogólności powyższego, firma Manitowoc wyraźnie wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za
szkody majątkowe, kary, szkody szczególne lub moralne, szkody z powodu utraty zysków lub przychodów, czasów
przestoju, utraconej reputacji, kosztów kapitału, kosztów zastępczych towarów lub usług, albo jakichkolwiek innych
strat ekonomicznych, oraz odpowiedzialność w przypadku roszczeń klientów Nabywcy lub osób trzecich za tego typu
straty lub koszty. FIRMA MANITOWOC NIE ODPOWIADA ZA SZKODY WTÓRNE, UBOCZNE, POŚREDNIE
I POWIĄZANE JAKIEGOKOLWIEK TYPU.
Gwarancja nie obowiązuje zwykłego zużycia; zaniedbania; działania siły wyższej; wandalizmu; nadużycia; nieprawidłowego użycia; niedbalstwa; wypadków lub przyczyn niezależnych od firmy Manitowoc, w tym bez ograniczeń
pożarów, zamarznięć, powodzi i innych katastrof naturalnych; przeciążenia; niedozwolonej przeróbki, modyfikacji
lub zmiany produktów lub części; produktów lub części, które były nieprawidłowo zamontowane, przechowywane,
eksploatowane lub konserwowane albo zostały nieprawidłowo wyregulowane; zwykłego zużycia lub zaniedbania
Nabywcy, niedbalstwa lub celowego uszkodzenia; produktów lub części niedostarczonych przez firmę Manitowoc;
produktów lub części, które nie były naprawiane w zakładzie firmy Manitowoc lub autoryzowanego dystrybutora
firmy Manitowoc, chyba że firma Manitowoc udzieliła na to pisemnego zezwolenia; lub szkód spowodowanych przez
postępowanie niezgodnie z procedurami konserwacji, podanymi w instrukcji obsługi lub biuletynach technicznych
wydawanych przez firmę Manitowoc.
Zbywalność: Gwarancja jest udzielana Nabywcy osobiście i może zostać przeniesiona tylko po uprzedniej pisemnej
zgodzie firmy Manitowoc lub autoryzowanego dystrybutora Manitowoc z obowiązującą umową o dystrybucji.
POWYŻSZE GWARANCJE SĄ WYŁĄCZNE I ZASTĘPUJĄ WSZYSTKIE POZOSTAŁE DEKLARACJE I GWARANCJE,
WYRAŻONE LUB DOMNIEMANE, A FIRMA MANITOWOC WYRAŹNIE WYKLUCZA JAKĄKOLWIEK DOMNIEMANĄ
GWARANCJĘ PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY LUB DO JAKIEGOKOLWIEK KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA, A TAKŻE
WSZELKIE GWARANCJE WYNIKAJĄCE UŻYTKOWANIA LUB HANDLU.
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Elementy objęte gwarancją jakości konstrukcji Manitowoc
Grove

National Crane

Manitowoc

Sekcja wysięgnika
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X

X
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X

Przedłużenie wysięgnika
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X
X

X
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Podbudowa

X
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X

Kotwy montażowe

X
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X

Odciąg zblocza dolnego
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Maszt
Suwnica bramowa
Platforma obrotowa
Nadwozie
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X

X
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X

X
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Podwozie

X

Drążek prowadzący

X

Przeciwwysięgnik

X

Oś przegubu

X

Głowica wieży

X

Poland

