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SKRZYNIE FORMOWANE WTRYSKOWO 
LEGENDARNA GWARANCJA DOSKONAŁOŚCI PELI 

Firma Peli Products, S.L.U. („Peli”) udziela na produkty formowane wtryskowo dożywotniej* gwarancji obejmującej uszkodzenia 

oraz wady wykonania. Skrzynie Peli™ są wodoodporne przy zanurzeniu na głębokość 1 metra (3,3 stopy) przez 30 minut (stopień 

ochrony IP 67), jeżeli zostały odpowiednio zamknięte i uszczelnione nieuszkodzoną uszczelką typu O-ring, o ile nie zaznaczono 

inaczej. W zakresie określonym przez prawo odpowiedzialność firmy Peli jest ograniczona do skrzyni i nie obejmuje jej zawartości 

ani wyposażenia.  

 

Firma Peli naprawi lub wymieni każdą uszkodzoną lub wadliwą część skrzyni bądź skrzynię według własnego uznania. W 

ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEZ PRAWO POWYŻSZE SPOSOBY NAPRAWIENIA SZKODY SĄ WYŁĄCZNYMI I JEDYNYMI 

PRAWAMI NABYWCY.  

 

W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEZ PRAWO: (A) NINIEJSZA GWARANCJA ZASTĘPUJE WSZELKIE INNE OKREŚLONE LUB 

DOROZUMIANE GWARANCJE Z UWZGLĘDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZENIA DO DOROZUMIANEJ GWARANCJI 

WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. (B) WSZYSTKIE INNE DOROZUMIANE GWARANCJE 

I FORMY ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE OPARTE O UMOWĘ SĄ NINIEJSZYM WYKLUCZONE.  

 

W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEZ PRAWO PELI NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, DOMNIEMANE, 

UBOCZNE, NASTĘPCZE LUB SZCZEGÓLNE SZKODY, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY ROSZCZENIE OPIERA SIĘ NA 

GWARANCJI, UMOWIE, ZANIEDBANIU CZY INNYCH. W zakresie określonym przez prawo Peli w żadnym wypadku nie 

odpowiada za szkody przekraczające cenę zakupu skrzyni, co do której wniesiono o odszkodowanie. 

 

Zgłoszenie roszczenia gwarancyjnego w Europie, Afryce i/lub w krajach Bliskiego Wschodu odbywa się za pośrednictwem 

Autoryzowanego Dystrybutora Peli. Jakiekolwiek roszczenia gwarancyjne nabywca powinien zgłaszać niezwłocznie. W przypadku 

określenia wady produktu objętej warunkami gwarancji Autoryzowany Dystrybutor poinformuje klienta co do decyzji o naprawie lub 

wymianie produktu wedle własnego uznania. 

 

Wszystkie roszczenia uznaje się za bezzasadne w przypadku zmiany, uszkodzenia lub innej formy fizycznej modyfikacji skrzyni, a 

także użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, zaniedbania lub wypadku. 

 

Prawo niektórych krajów nie zezwala na ograniczenia okresu trwania gwarancji dorozumianej ani też na wykluczenie lub 

ograniczenie szkód ubocznych bądź następczych, a więc powyższe ograniczenie lub wykluczenie może Państwa nie dotyczyć. 

Niniejsza gwarancja opisuje pewne skutki prawne, mogą jednak Państwo posiadać inne prawa, które różnią się w zależności od 

kraju. Prawa konsumenta są określone w obowiązujących przepisach dotyczących sprzedaży dóbr konsumpcyjnych. Niniejsza 

gwarancja nie narusza tych praw. 

 

*Dożywotnia gwarancja nie ma zastosowania, jeżeli nie jest ono dozwolone przez prawo. 

 
Dożywotnia gwarancja nie obejmuje 
skrzyń formowanych rotacyjnie, produktów AALG, części plecaków wykonanych z tkanin oraz futerałów ochronnych na 
smartfony. 
 
_________________________________________________________________________ 

 

SKRZYNIE FORMOWANE ROTACYJNIE 
ROCZNA OGRANICZONA GWARANCJA NA POJEMNIKI FORMOWANE ROTACYJNIE PELI 

Firma Peli Products, S.L.U. („Peli”) gwarantuje pierwszemu nabywcy pojemników formowanych rotacyjnie, że przez okres jednego 

roku od daty wystawienia faktury pojemniki będą pozbawione wad materiałowych i fabrycznych. Gwarancja nie obejmuje 

związanego z produktem wyposażenia, w tym zamknięć, chowanych uchwytów, kółek i zamków, na które Peli udziela gwarancji w 

zakresie wad materiałowych i fabrycznych na okres 90 dni od daty wystawienia faktury. 

 

W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEZ PRAWO: (A) NINIEJSZA GWARANCJA ZASTĘPUJE WSZELKIE INNE OKREŚLONE LUB 

DOROZUMIANE GWARANCJE Z UWZGLĘDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZENIA DO DOROZUMIANEJ GWARANCJI 

WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. (B) WSZYSTKIE INNE DOROZUMIANE GWARANCJE 

I FORMY ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE OPARTE O UMOWĘ SĄ NINIEJSZYM WYKLUCZONE.  

 

W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEZ PRAWO PELI NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, DOMNIEMANE, 

UBOCZNE, NASTĘPCZE LUB SZCZEGÓLNE SZKODY, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY ROSZCZENIE OPIERA SIĘ NA 
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GWARANCJI, UMOWIE, ZANIEDBANIU CZY INNYCH. W zakresie określonym przez prawo: zakres odpowiedzialności Peli jest 

ograniczony do skrzyni, a nie jej zawartości, a więc Peli w żadnym przypadku nie będzie odpowiadać wobec nabywcy za szkody 

przekraczające cenę zakupu pojemnika, co do którego wniesiono o odszkodowanie. 

 

Po przedłożeniu dowodu zakupu, który nie przekroczył terminu ważności, Peli naprawi lub wymieni uszkodzone części bądź 

pojemnik według własnego uznania. W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEZ PRAWO POWYŻSZE SPOSOBY NAPRAWIENIA 

SZKODY SĄ WYŁĄCZNYMI I JEDYNYMI PRAWAMI NABYWCY. Każda naprawiona lub wymieniona część bądź pojemnik posiada 

ochronę gwarancyjną tylko do końca okresu gwarancji pierwotnie zakupionego produktu. 

 

Zgłoszenie roszczenia gwarancyjnego w Europie, Afryce i/lub w krajach Bliskiego Wschodu odbywa się za pośrednictwem 

Autoryzowanego Dystrybutora Peli. Jakiekolwiek roszczenia gwarancyjne nabywca powinien zgłaszać niezwłocznie i w żadnym 

wypadku nie później niż 12 miesięcy od daty zakupu. Nabywca jest zobowiązany do przedstawienia dowodu zakupu, który nie 

przekroczył terminu ważności. W przypadku określenia wady produktu objętej warunkami gwarancji Autoryzowany Dystrybutor 

poinformuje klienta co do decyzji o naprawie lub wymianie produktu wedle własnego uznania. 

 

Wszystkie roszczenia uznaje się za bezzasadne w przypadku zmiany, uszkodzenia lub innej formy fizycznej modyfikacji pojemnika, 

a także użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, zaniedbania lub wypadku. 

 

Prawo niektórych krajów nie zezwala na ograniczenia okresu trwania gwarancji dorozumianej ani też na wykluczenie lub 

ograniczenie szkód ubocznych bądź następczych, a więc powyższe ograniczenie lub wykluczenie może Państwa nie dotyczyć. 

Niniejsza gwarancja opisuje pewne skutki prawne, mogą jednak Państwo posiadać inne prawa, które różnią się w zależności od 

kraju. Prawa konsumenta są określone w obowiązujących przepisach dotyczących sprzedaży dóbr konsumpcyjnych. Niniejsza 

gwarancja nie narusza tych praw. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

OŚWIETLENIE 
LEGENDARNA GWARANCJA DOSKONAŁOŚCI PELI 

Firma Peli Products, S.L.U. udziela na produkty oświetleniowe dożywotniej* gwarancji obejmującej uszkodzenia oraz wady 

wykonania. Niniejsza gwarancja nie obejmuje żarówek i baterii.  

 

Peli naprawi lub wymieni każdy uszkodzony produkt według własnego uznania. W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEZ PRAWO 

POWYŻSZE SPOSOBY NAPRAWIENIA SZKODY SĄ WYŁĄCZNYMI I JEDYNYMI PRAWAMI NABYWCY. 

 

W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEZ PRAWO: (A) NINIEJSZA GWARANCJA ZASTĘPUJE WSZELKIE INNE OKREŚLONE LUB 

DOROZUMIANE GWARANCJE Z UWZGLĘDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZENIA DO DOROZUMIANEJ GWARANCJI 

WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. (B) WSZYSTKIE INNE DOROZUMIANE GWARANCJE 

I FORMY ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE OPARTE O UMOWĘ SĄ NINIEJSZYM WYKLUCZONE.  

 

W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEZ PRAWO PELI NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, DOMNIEMANE, 

UBOCZNE, NASTĘPCZE LUB SZCZEGÓLNE SZKODY, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY ROSZCZENIE OPIERA SIĘ NA 

GWARANCJI, UMOWIE, ZANIEDBANIU CZY INNYCH. W zakresie określonym przez prawo Peli w żadnym wypadku nie 

odpowiada za szkody przekraczające cenę zakupu produktu, co do którego wniesiono o odszkodowanie. 

 

Zgłoszenie roszczenia gwarancyjnego w Europie, Afryce i/lub w krajach Bliskiego Wschodu odbywa się za pośrednictwem 

Autoryzowanego Dystrybutora Peli. Jakiekolwiek roszczenia gwarancyjne nabywca powinien zgłaszać niezwłocznie. W przypadku 

określenia wady produktu objętej warunkami gwarancji Autoryzowany Dystrybutor poinformuje klienta co do decyzji o naprawie lub 

wymianie produktu wedle własnego uznania. 

 

Wszystkie roszczenia uznaje się za bezzasadne w przypadku zmiany, uszkodzenia lub innej formy fizycznej modyfikacji oświetlenia, 

a także użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, zaniedbania lub wypadku. 

 

Prawo niektórych krajów nie zezwala na ograniczenia okresu trwania gwarancji dorozumianej ani też na wykluczenie lub 

ograniczenie szkód ubocznych bądź następczych, a więc powyższe ograniczenie lub wykluczenie może Państwa nie dotyczyć. 

Niniejsza gwarancja opisuje pewne skutki prawne, mogą jednak Państwo posiadać inne prawa, które różnią się w zależności od 

kraju. Prawa konsumenta są określone w obowiązujących przepisach dotyczących sprzedaży dóbr konsumpcyjnych. Niniejsza 

gwarancja nie narusza tych praw. 
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*Dożywotnia gwarancja nie ma zastosowania, jeżeli nie jest ono dozwolone przez prawo. 

 
Dożywotnia gwarancja nie obejmuje   
skrzyń formowanych rotacyjnie, produktów AALG, części plecaków wykonanych z tkanin oraz futerałów ochronnych na 
smartfony. 
 
_________________________________________________________________________ 

 

SYSTEMY OŚWIETLENIA POLA AKCJI 
ROCZNA OGRANICZONA GWARANCJA PELI NA PRODUKTY AALG 

Peli Products, S.L.U. („Peli”) udziela gwarancji na systemy oświetlenia pola akcji (RALS) oraz inne produkty Grupy AALG w zakresie 
wad materiałowych i fabrycznych w warunkach zwykłego korzystania, serwisowania i konserwacji na okres dwunastu miesięcy od 
daty zakupu. Gwarancja dotyczy tylko pierwszego nabywcy i nie można jej przenosić.  
 
W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEZ PRAWO: (A) NINIEJSZA GWARANCJA ZASTĘPUJE WSZELKIE INNE OKREŚLONE LUB 

DOROZUMIANE GWARANCJE Z UWZGLĘDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZENIA DO DOROZUMIANEJ GWARANCJI 

WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ (B) WSZYSTKIE INNE DOROZUMIANE 

GWARANCJE I FORMY ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE OPARTE O UMOWĘ SĄ NINIEJSZYM WYKLUCZONE. 

 

W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEZ PRAWO PELI NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, DOMNIEMANE, 

UBOCZNE, NASTĘPCZE LUB SZCZEGÓLNE SZKODY, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY ROSZCZENIE OPIERA SIĘ NA 

GWARANCJI, UMOWIE, ZANIEDBANIU CZY INNYCH. W zakresie określonym przez prawo Peli w żadnym wypadku nie 

odpowiada za szkody przekraczające cenę zakupu produktu, co do którego wniesiono o odszkodowanie. 

 

Po przedłożeniu dowodu zakupu, który nie przekroczył terminu ważności, Peli naprawi lub wymieni uszkodzone części według 

własnego uznania. W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEZ PRAWO POWYŻSZE SPOSOBY NAPRAWIENIA SZKODY SĄ 

WYŁĄCZNYMI I JEDYNYMI PRAWAMI NABYWCY. Każda naprawiona lub wymieniona część bądź przedmiot posiada ochronę 

gwarancyjną tylko na pozostały okres gwarancji pierwotnie zakupionego produktu. 

 

Zgłoszenie roszczenia gwarancyjnego w Europie, Afryce i/lub w krajach Bliskiego Wschodu odbywa się za pośrednictwem 

Autoryzowanego Dystrybutora Peli. Jakiekolwiek roszczenia gwarancyjne nabywca powinien zgłaszać niezwłocznie i w żadnym 

wypadku nie później niż 12 miesięcy od daty zakupu. Nabywca jest zobowiązany do przedstawienia dowodu zakupu, który nie 

przekroczył terminu ważności. W przypadku określenia wady produktu objętej warunkami gwarancji Autoryzowany Dystrybutor 

poinformuje klienta co do decyzji o naprawie lub wymianie produktu wedle własnego uznania. 

 

Wszystkie roszczenia uznaje się za bezzasadne w przypadku zmiany lub innej formy fizycznej modyfikacji oświetlenia, a także 

użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, zaniedbania lub wypadku. 

 

Prawo niektórych krajów nie zezwala na ograniczenia okresu trwania gwarancji dorozumianej ani też na wykluczenie lub 

ograniczenie szkód ubocznych bądź następczych, a więc powyższe ograniczenie lub wykluczenie może Państwa nie dotyczyć. 

Niniejsza gwarancja opisuje pewne skutki prawne, mogą jednak Państwo posiadać inne prawa, które różnią się w zależności od 

kraju. Prawa konsumenta są określone w obowiązujących przepisach dotyczących sprzedaży dóbr konsumpcyjnych. Niniejsza 

gwarancja nie narusza tych praw. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PLECAKI 
GWARANCJA NA PLECAKI PELI 

Firma Peli Products, S.L.U. („Peli”) udziela na plecaki gwarancji w zakresie wad materiałowych i fabrycznych wedle poniższych 

ustaleń:  

 

pojemnik formowany wtryskowo Peli™ (o ile wchodzi w skład plecaka) jest objęty dożywotnią* gwarancją obejmującą uszkodzenia 

oraz wady wykonania. Skrzynie Peli są wodoodporne przy zanurzeniu na głębokość 1 metra (3,3 stopy) przez 30 minut (stopień 

ochrony IP 67), jeżeli zostały odpowiednio zamknięte i uszczelnione za pomocą nieuszkodzonej uszczelki typu O-ring, o ile nie 

zaznaczono inaczej. W zakresie określonym przez prawo odpowiedzialność firmy Peli jest ograniczona do plecaka z wyłączeniem 

jego zawartości.  

 

Peli gwarantuje pierwszemu nabywcy plecaka, że przez okres jednego roku od daty wystawienia faktury tkanina plecaka będzie 
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pozbawiona wad materiałowych i fabrycznych.  

 
Gwarancja dotyczy plecaków Peli niezależnie od miejsca, w którym są używane. 
 
Peli naprawi lub wymieni każdą uszkodzoną część, skrzynię lub plecak według własnego uznania. W ZAKRESIE OKREŚLONYM 

PRZEZ PRAWO POWYŻSZE SPOSOBY NAPRAWIENIA SZKODY SĄ WYŁĄCZNYMI I JEDYNYMI PRAWAMI NABYWCY. Każda 

naprawiona lub wymieniona część bądź element tkaniny posiada ochronę gwarancyjną tylko do końca okresu gwarancji pierwotnie 

zakupionego produktu. 

 

W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEZ PRAWO: (A) NINIEJSZA GWARANCJA ZASTĘPUJE WSZELKIE INNE OKREŚLONE LUB 

DOROZUMIANE GWARANCJE Z UWZGLĘDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZENIA DO DOROZUMIANEJ GWARANCJI 

WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. (B) WSZYSTKIE INNE DOROZUMIANE GWARANCJE 

I FORMY ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE OPARTE O UMOWĘ SĄ NINIEJSZYM WYKLUCZONE.  

 

W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEZ PRAWO PELI NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, DOMNIEMANE, 

UBOCZNE, NASTĘPCZE LUB SZCZEGÓLNE SZKODY, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY ROSZCZENIE OPIERA SIĘ NA 

GWARANCJI, UMOWIE, ZANIEDBANIU CZY INNYCH. W zakresie określonym przez prawo Peli w żadnym wypadku nie 

odpowiada za szkody przekraczające cenę zakupu plecaka, co do którego wniesiono o odszkodowanie. 

 

Zgłoszenie roszczenia gwarancyjnego w Europie, Afryce i/lub w krajach Bliskiego Wschodu odbywa się za pośrednictwem 

Autoryzowanego Dystrybutora Peli. Jakiekolwiek roszczenia gwarancyjne nabywca powinien zgłaszać niezwłocznie i w żadnym 

wypadku nie później niż 12 miesięcy od daty zakupu, jeśli roszczenie dotyczy tkaniny plecaka. Uwzględnienie roszczenia 

dotyczącego tkaniny plecaka wymaga również przedłożenia dowodu zakupu, który nie przekroczył terminu ważności. W przypadku 

określenia wady produktu objętej warunkami gwarancji Autoryzowany Dystrybutor poinformuje klienta co do decyzji o naprawie lub 

wymianie produktu wedle własnego uznania. 

 

Wszystkie roszczenia uznaje się za bezzasadne w przypadku zmiany, uszkodzenia lub innej formy fizycznej modyfikacji plecaka, a 

także użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, zaniedbania lub wypadku. 

 

Prawo niektórych krajów nie zezwala na ograniczenia okresu trwania gwarancji dorozumianej ani też na wykluczenie lub 

ograniczenie szkód ubocznych bądź następczych, a więc powyższe ograniczenie lub wykluczenie może Państwa nie dotyczyć. 

Niniejsza gwarancja opisuje pewne skutki prawne, mogą jednak Państwo posiadać inne prawa, które różnią się w zależności od 

kraju. Prawa konsumenta są określone w obowiązujących przepisach dotyczących sprzedaży dóbr konsumpcyjnych. Niniejsza 

gwarancja nie narusza tych praw. 

 

*Dożywotnia gwarancja nie ma zastosowania, jeżeli nie jest ono dozwolone przez prawo. 

 

_________________________________________________________________________ 
 

POJEMNIKI TETMICZYNE 
LEGENDARNA GWARANCJA DOSKONAŁOŚCI PELI 

Firma Peli Products, S.L.U. („Peli”) udziela na pojemniki tetmiczyni dożywotniej* gwarancji obejmującej uszkodzenia oraz wady 

wykonania. W zakresie określonym przez prawo odpowiedzialność firmy Peli jest ograniczona do pojemnikow tetmiczynych z 

wyłączeniem jej zawartości. Dożywotnia gwarancja* nie obejmuje gumowych nóżek, otworu/zaworu spustowego, uszczelki i innych 

akcesoriów, które są objęte gwarancją Peli obejmującą uszkodzenia oraz wady wykonania przez okres 90 dni od daty zakupu.  

Pojemniki tetmiczyne Peli nie są przeznaczone do przechowywania i transportu substancji niebezpiecznych. 

 

Peli naprawi lub wymieni każdą uszkodzoną część według własnego uznania. W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEZ PRAWO 

POWYŻSZE SPOSOBY NAPRAWIENIA SZKODY SĄ WYŁĄCZNYMI I JEDYNYMI PRAWAMI NABYWCY. 

 

W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEZ PRAWO: (A) NINIEJSZA GWARANCJA ZASTĘPUJE WSZELKIE INNE OKREŚLONE LUB 

DOROZUMIANE GWARANCJE Z UWZGLĘDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZENIA DO DOROZUMIANEJ GWARANCJI 

WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. (B) WSZYSTKIE INNE DOROZUMIANE GWARANCJE 

I FORMY ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE OPARTE O UMOWĘ SĄ NINIEJSZYM WYKLUCZONE.  

 

W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEZ PRAWO PELI NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, DOMNIEMANE, 

UBOCZNE, NASTĘPCZE LUB SZCZEGÓLNE SZKODY, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY ROSZCZENIE OPIERA SIĘ NA 

GWARANCJI, UMOWIE, ZANIEDBANIU CZY INNYCH. Peli w żadnym wypadku nie odpowiada za szkody przekraczające cenę 
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zakupu  pojemnika tetmiczynego, co do której wniesiono o odszkodowanie. 

 

Zgłoszenie roszczenia gwarancyjnego w Europie, Afryce i/lub w krajach Bliskiego Wschodu odbywa się za pośrednictwem 

Autoryzowanego Dystrybutora Peli. Jakiekolwiek roszczenia gwarancyjne nabywca powinien zgłaszać niezwłocznie. Zgłaszanie 

roszczeń dotyczących gumowych nóżek, otworu/zaworu spustowego, uszczelki i innych akcesoriów do pojemników termicznych 

wymaga przedłożenia ważnego dowodu zakupu zawierającego datęW przypadku określenia wady produktu objętej warunkami 

gwarancji Autoryzowany Dystrybutor poinformuje klienta co do decyzji o naprawie lub wymianie produktu wedle własnego uznania. 

 

Wszystkie roszczenia uznaje się za bezzasadne w przypadku zmiany, uszkodzenia lub innej formy fizycznej modyfikacji  pojemnika 

tetmiczynego, a także użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, zaniedbania lub wypadku. 

 

Prawo niektórych krajów nie zezwala na ograniczenia okresu trwania gwarancji dorozumianej ani też na wykluczenie lub 

ograniczenie szkód ubocznych bądź następczych, a więc powyższe ograniczenie lub wykluczenie może Państwa nie dotyczyć. 

Niniejsza gwarancja opisuje pewne skutki prawne, mogą jednak Państwo posiadać inne prawa, które różnią się w zależności od 

kraju. Prawa konsumenta są określone w obowiązujących przepisach dotyczących sprzedaży dóbr konsumpcyjnych. Niniejsza 

gwarancja nie narusza tych praw. 

 

*Dożywotnia gwarancja nie ma zastosowania, jeżeli nie jest ono dozwolone przez prawo. 

 

Dożywotnia gwarancja nie obejmuje następujących produktów:  
 

skrzyń formowanych rotacyjnie, produktów AALG, części plecaków wykonanych z tkanin oraz futerałów ochronnych na 
smartfony. 
 

_________________________________________________________________________ 

 

FUTERAŁY NA SMARTFONY 
LEGENDARNA GWARANCJA DOSKONAŁOŚCI PELI NA FUTERAŁY OCHRONNE PELI SERII PROGEAR™ VAULT ORAZ 
PELI PROGEAR™ PROTECTOR DO SMARTFONÓW 

Peli Products, S.L.U („Peli”) udziela dożywotniej* gwarancji na futerały ochronne serii ProGear™ Vault oraz ProGear™ Protector do 
smartfonów w zakresie uszkodzeń lub wad materiałowych i fabrycznych.  Po odpowiednim zamontowaniu (bez uszkodzenia 
zatyczek) futerały Peli serii ProGear Vault zapewniają ochronę przed przenoszonym przez wiatr pyłem i deszczem.  W zakresie 
określonym przez prawo: Zakres odpowiedzialności Peli jest ograniczony do futerału, a nie jego zawartości, a więc Peli w żadnym 
przypadku nie będzie odpowiadać wobec nabywcy za szkody przekraczające cenę zakupu futerału, co do którego wniesiono 
o odszkodowanie. 
 
Firma Peli naprawi albo wymieni każdy uszkodzony lub wadliwy futerał według własnego uznania. W ZAKRESIE OKREŚLONYM 
PRZEZ PRAWO POWYŻSZE SPOSOBY NAPRAWIENIA SZKODY SĄ WYŁĄCZNYMI I JEDYNYMI PRAWAMI NABYWCY.  

W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEZ PRAWO: (A) NINIEJSZA GWARANCJA ZASTĘPUJE WSZELKIE INNE OKREŚLONE LUB 
DOROZUMIANE GWARANCJE, Z UWZGLĘDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZENIA DO DOROZUMIANEJ GWARANCJI 
WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ (B) WSZYSTKIE INNE DOROZUMIANE 
GWARANCJE I FORMY ODPOWIEDZIALNOŚCI NIEOPARTE NA UMOWIE SĄ NINIEJSZYM WYKLUCZONE ORAZ (C) PELI NIE 
ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, DOMNIEMANE, UBOCZNE, NASTĘPCZE LUB SPECJALNE SZKODY, BEZ 
WZGLĘDU NA TO, CZY ROSZCZENIE OPIERA SIĘ NA GWARANCJI, UMOWIE, ZANIEDBANIU CZY INNYCH.  
 
Aby zgłosić roszczenia gwarancyjne w Europie, Afryce i/lub na Bliskim Wschodzie, należy skontaktować się z autoryzowanym 
przedstawicielem firmy Peli. Jakiekolwiek roszczenia gwarancyjne nabywca powinien zgłaszać niezwłocznie. Jeśli stwierdzone 
zostanie, że produkt jest uszkodzony w sposób podlegający niniejszej gwarancji, autoryzowany sprzedawca poinformuje klienta, czy 
produkt zostanie naprawiony czy wymieniony, według własnego uznania.  
 
Wszystkie roszczenia uznaje się za bezzasadne w przypadku zmiany, uszkodzenia lub innej formy fizycznej modyfikacji futerału, 
a także użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, zaniedbania lub wypadku. 
 
Niektóre kraje nie zezwalają na ograniczenia na okres trwania gwarancji dorozumianej ani też na wykluczenie lub ograniczenie 
szkód ubocznych bądź następczych, a więc powyższe ograniczenie lub wykluczenie może Państwa nie dotyczyć. Niniejsza 
gwarancja zapewnia określone prawa, mogą jednak Państwo posiadać inne prawa, które różnią się w zależności od kraju. Prawa 
konsumentów wynikają z krajowego systemu prawnego, zgodnie z którym odbywa się sprzedaż dóbr. Gwarancja nie ma wpływu na 
te prawa. 

*Dożywotnia gwarancja nie ma zastosowania, jeżeli nie jest ona dozwolona przez prawo. 
 
Dożywotnia gwarancja nie obejmuje  
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skrzyń formowanych rotacyjnie, produktów AALG, części plecaków wykonanych z tkanin oraz futerałów ochronnych na 
smartfony. 

_________________________________________________________________________ 

 

FUTERAŁY NA SMARTFONY 
ROCZNA OGRANICZONA GWARANCJA PELI NA FUTERAŁY OCHRONNE PELI SERII PROGEAR™ VAULT ORAZ PELI 
PROGEAR™ PROTECTOR DO SMARTFONÓW 

Peli Products, S.L.U („Peli”) udziela gwarancji na futerały ochronne serii ProGear™ Vault oraz ProGear™ Protector do smartfonów 
w zakresie uszkodzeń lub wad materiałowych i fabrycznych w warunkach zwykłego korzystania, serwisowania i konserwacji na 
okres dwunastu miesięcy od daty zakupu. Gwarancja dotyczy tylko pierwszego nabywcy i nie można jej przenosić. 
 
W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEZ PRAWO: (A) NINIEJSZA GWARANCJA ZASTĘPUJE WSZELKIE INNE OKREŚLONE LUB 
DOROZUMIANE GWARANCJE, Z UWZGLĘDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZENIA DO DOROZUMIANEJ GWARANCJI 
WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ (B) WSZYSTKIE INNE DOROZUMIANE 
GWARANCJE I FORMY ODPOWIEDZIALNOŚCI NIEOPARTE NA UMOWIE SĄ NINIEJSZYM WYKLUCZONE.   

PELI NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, DOMNIEMANE, UBOCZNE, NASTĘPCZE LUB SPECJALNE SZKODY, 
BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY ROSZCZENIE OPIERA SIĘ NA GWARANCJI, UMOWIE, ZANIEDBANIU CZY INNYCH. W zakresie 
określonym przez prawo firma Peli w żadnym wypadku nie odpowiada za szkody przekraczające cenę zakupu produktu, co do 
którego wniesiono o odszkodowanie. 
 
Po przedłożeniu dowodu zakupu, który nie przekroczył terminu ważności, Peli naprawi lub wymieni uszkodzone części bądź 
pojemnik, według własnego uznania. W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEZ PRAWO POWYŻSZE SPOSOBY NAPRAWIENIA 
SZKODY SĄ WYŁĄCZNYMI I JEDYNYMI PRAWAMI NABYWCY. Każda naprawiona lub wymieniona część bądź pojemnik posiada 
ochronę gwarancyjną tylko do końca okresu gwarancji pierwszego zakupionego produktu. 
 
Aby zgłosić roszczenia gwarancyjne w Europie, Afryce i/lub na Bliskim Wschodzie, należy skontaktować się z autoryzowanym 
przedstawicielem firmy Peli. Jakiekolwiek roszczenia nabywca powinien zgłaszać niezwłocznie, w żadnym przypadku nie później niż 
dwanaście miesięcy od daty zakupu. Obowiązkiem nabywcy jest przedstawienie ważnego dowodu zakupu zawierającego datę. Jeśli 
stwierdzone zostanie, że produkt jest uszkodzony w sposób podlegający niniejszej gwarancji, autoryzowany sprzedawca 
poinformuje klienta, czy produkt zostanie naprawiony czy wymieniony, według własnego uznania. 

 
Wszystkie roszczenia uznaje się za bezzasadne w przypadku zmiany lub innej formy fizycznej modyfikacji oświetlenia, a także 
użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, zaniedbania lub wypadku. 
 
Niektóre kraje nie zezwalają na ograniczenia na okres trwania gwarancji dorozumianej ani też na wykluczenie lub ograniczenie 
szkód ubocznych bądź następczych, a więc powyższe ograniczenie lub wykluczenie może Państwa nie dotyczyć. Niniejsza 
gwarancja zapewnia określone prawa, mogą jednak Państwo posiadać inne prawa, które różnią się w zależności od kraju. Prawa 
konsumentów wynikają z krajowego systemu prawnego, zgodnie z którym odbywa się sprzedaż dóbr. Gwarancja nie ma wpływu na 
te prawa. 

 


