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Producent: Airly sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków, wpisana do               

Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -         
Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod         
numerem KRS 0000639797, NIP 676-251-42-90, REGON 365524039, kapitał zakładowy         
15 350 PLN (zwana dalej: “Airly) 
 

Uprawniony z tytułu ograniczonej gwarancji: indywidualnie oznaczony Klient, który jest pierwotnym           
nabywcą Sensora zgodnie z Regulaminem Sprzedaży Sensorów Airly. 
 
Zakres terytorialny niniejszej ograniczonej gwarancji: Kraj wskazany w formularzu zamówienia. 
 
 
 

§ 1 Ograniczona gwarancja 
1. Airly gwarantuje wyłącznie Klientowi, który jest pierwotnym nabywcą Sensora (osobista          

ograniczona gwarancja) na okres 24 miesięcy ("okres gwarancji") od daty dostawy, że Sensor,             
jeśli jest prawidłowo użytkowany i zainstalowany, będzie posiadał jakość, wykonanie i materiał            
określony w opublikowanej przez Airly specyfikacji Sensora oraz, że w okresie gwarancji, Klient             
będzie mógł korzystać i mieć dostęp do Usługi Odczytu Danych. 

2. Niniejsza ograniczona gwarancja udzielana jest wyłącznie Klientowi wymienionemu na fakturze          
jako pierwotny nabywca Sensora i jest nieprzenoszalna. Airly nie jest zobowiązana do naprawy             
lub wymiany Sensora w ramach niniejszej ograniczonej gwarancji w przypadku otrzymania          
powiadomienia od jakiejkolwiek innej osoby niż Klient. 

3. W okresie gwarancji, po otrzymaniu uzasadnionego żądania, Airly naprawi lub wymieni wadliwy            
Sensor, według uznania Airly, bezpłatnie na rzecz Klienta. 

4. Niniejsza ograniczona gwarancja nie wyłącza, ogranicza lub zawiesza praw Klienta wynikających           
z tytułu rękojmi za wady, chyba że Airly i Klient, w umowie sprzedaży Sensora, wyłączą               
lub ograniczą odpowiedzialność Airly w tym zakresie. 

5. Jeżeli Sensor został zakupiony przez Konsumenta, który jest obywatelem kraju będącego           
członkiem Unii Europejskiej, niniejsza ograniczona gwarancja stanowi dodatek do wszystkich          
praw ustawowych Konsumenta oraz środków ochrony prawnej związanych z przepisami i           
regulacjami dotyczącymi ochrony Konsumenta obowiązującymi w kraju Konsumenta.  

6. Niniejsza ograniczona gwarancja przyznaje Klientowi szczególne uprawnienia ustawowe        
oraz, w zależności od kraju lub jurysdykcji, Klientowi mogą zostać przyznane inne uprawnienia.  

7. Niniejsza ograniczona gwarancja podlega i powinna być interpretowana zgodnie z prawem           
polskim. 

8. W sprawach nieobjętych niniejszą ograniczoną gwarancją zastosowanie mają postanowienia         
Regulaminu Sprzedaży Sensorów Airly.  

9. Niniejsza ograniczona gwarancja stanowi załącznik do Regulaminu Sprzedaży Sensorów Airly. 
 

§ 2 Zakres ograniczonej gwarancji 
1. Airly nie gwarantuje, że działanie Sensora będzie nieprzerwane lub wolne od błędów. 
2. Airly nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty wynikające z problemów z energią             

elektryczną, awarii lub przerw w dostawie prądu oraz za brak ścisłego przestrzegania przez             
Klienta instrukcji, postanowień odpowiednich Regulaminów związanych z użytkowaniem Sensora         
lub Regulaminu Sprzedaży Sensorów Airly lub świadczonej przez Airly Usługi Odczytu Danych.  



3. Airly ponosi odpowiedzialność jedynie za wady Sensora powstałe podczas jego prawidłowego           
użytkowania, a niniejsza ograniczona gwarancja nie będzie miała zastosowania do Sensora           
używanego przez Klienta w celu lub w sposób, który nie był pierwotnie zamierzony. 

4. Odpowiedzialność Airly w ramach niniejszej ograniczonej gwarancji nie obejmuje: 
a. uszkodzeń Sensora spowodowanych przyczynami zewnętrznymi, takimi jak siła wyższa,         

klęska żywiołowa, wypadek, problemy z zasilaniem elektrycznym, czynnikami        
nieprawidłowymi, mechanicznymi lub środowiskowymi; 

b. wszelkich kosztów związanych z działaniami podjętymi przez Klienta w celu wymiany lub            
naprawy Sensora;  

c. zastosowania rozpuszczalników, niewłaściwych środków smarujących lub materiałów       
korozyjnych; 

d. niewłaściwej konserwacji, czyszczenia lub przechowywania;  
e. niewłaściwego montażu; 
f. wadliwej naprawy dokonanej przez Klienta;  
g. napraw, przeróbek dokonywanych bez zgody Airly wyrażonej na piśmie; 
h. używania Sensora z produktami, oprogramowaniem lub usługami podmiotów trzecich; 
i. użytkowania Sensora lub Usługi Odczytu Danych niezgodnie z instrukcjami i          

odpowiednimi Regulaminami lub Regulaminem Sprzedaży Sensorów Airly; 
j. niewłaściwego użycia, zaniedbania, nadużycia; 
k. innego niż dokonanego przez Airly zmodyfikowania Sensora. 

5. Elementy eksploatacyjne nie są objęte niniejszą ograniczoną gwarancją.  
6. Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje integracji lub dostosowywania jakichkolwiek         

dodatkowych części, produktów lub elementów podejmowanych przez podmioty trzecie inne niż           
Airly.  

7. Niniejsza ograniczona gwarancja obejmuje zdalną kalibrację Sensora. 
 

§ 3 Jak uzyskać usługę w ramach ograniczonej gwarancji 
1. Aby uzyskać usługę w ramach ograniczonej gwarancji: 

a. Klient, w okresie gwarancji, zobowiązany jest powiadomić Airly na piśmie lub za            
pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: support@airly.org) o swoim żądaniu        
z podaniem opisu wady, nie później niż w ciągu 14 dni od jej wykrycia; 

b. Klient zobowiązany jest zwrócić Airly wadliwy Sensor wraz z dowodem zakupu i kartą             
gwarancyjną, w oryginalnym opakowaniu lub w opakowaniu, które zapewnia taki sam           
poziom ochrony, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności zapakowania Sensora        
w taki sposób, aby nie został on uszkodzony podczas transportu; 

c. opisana wada, po dokonaniu przez Airly odpowiedniego rozpoznania, będzie uważana za           
powstałą w wyniku wadliwej konstrukcji, wykonania lub materiału Airly. 

2. Airly zwróci Klientowi koszt przesyłki wadliwego Sensora tylko w przypadku uznania roszczenia            
z tytułu ograniczonej gwarancji. 

3. Airly jest uprawniona do wyboru między naprawą a wymianą wadliwego Sensora.  
4. Zwrócony Sensor stanie się własnością Airly. 
5. Na koszt Airly i w rozsądnym terminie, naprawiony lub wymieniony Sensor, objęty niniejszą             

ograniczoną gwarancją, zostanie zwrócony Klientowi. 
6. Niniejsza ograniczona gwarancja obejmuje wymieniony Sensor, który podlega temu samemu          

zakresowi ograniczeń odpowiedzialności Airly i wyłączeń opisanych w niniejszej ograniczonej          
gwarancji, na czas pozostający do końca pierwotnego okresu gwarancji lub na 90 dni od daty               
dostawy, w zależności od tego, który okres jest dłuższy. 

 
§ 4 Ograniczenia i wyłączenia 



1. Z wyjątkiem gwarancji wyraźnie określonych w niniejszej ograniczonej gwarancji oraz w zakresie            
dozwolonym przez obowiązujące prawo, Airly nie udziela żadnych gwarancji, ani wyraźnych, ani            
dorozumianych, w odniesieniu do Sensora. 

2. Wszelkie gwarancje, w tym, bez ograniczeń, gwarancje przydatności handlowej lub przydatności           
do określonego celu, są wyraźnie wyłączone i odmawia się ich udzielenia. 


