
Firma Bullard oferuje na całym świecie wysokiej jakości, wytrzymałe i trwałe kamery termowizyjne. Z dumą oferujemy Państwu solidną 
ograniczoną gwarancję na nasze kamery termowizyjne Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem, ponieważ zawiera 
on informacje pomocne w ochronie i serwisowaniu urządzenia. Dziękujemy za zakup kamery termowizyjnej firmy Bullard. 

OGRANICZONA GWARANCJA 
NA KAMERĘ TERMOWIZYJNĄ 
BULLARD TXS™

www.bullard.com/txs 605-300-13084  (0521)

Niniejszy dokument zawiera cenne informacje na temat ograniczonej 
gwarancji, obowiązków nabywcy, zakresu gwarancji i wyłączeń oraz innych 
warunków, które mogą wpłynąć na zobowiązania firmy Bullard wynikające 
z niniejszej gwarancji.

STRONA OBJĘTA GWARANCJĄ
Firma Bullard udziela Nabywcy następującej gwarancji na zasadach 
i warunkach określonych w niniejszym dokumencie. Dla celów 
niniejszej gwarancji Nabywca oznacza pierwotnego nabywcę 
produktu. Niniejsza gwarancja jest nieprzenoszalna.

WARUNKI OGRANICZONEJ GWARANCJI
Obowiązkiem firmy Bullard w ramach niniejszej ograniczonej 
gwarancji jest jedynie naprawa lub wymiana, według własnego 
uznania. Przedmioty mogą być pokryte w ramach niniejszej 
ograniczonej gwarancji, jeśli zostaną zwrócone w okresie 
gwarancyjnym i uznane przez firmę Bullard za wadliwe, 
z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: 

a)  produkt należy zwrócić firmie Bullard, dokonując przedpłaty 
kosztów przesyłki,

b)  produkt nie może ulec zmianie w odniesieniu do jego 
pierwotnej konfiguracji,

c)  przedmiot nie może być niewłaściwie używany, nadużywany lub 
uszkodzony w transporcie,

d)  przedmioty są objęte wadami materiałowymi i wykonawczymi tylko 
w przypadku ich przeznaczenia.

OKRES I ZAKRES GWARANCJI
Kamery termowizyjne wyprodukowane lub sprzedane po 1 maja 
2021 roku, z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszym 
dokumencie, mają okresy gwarancji określone w Tabeli 1, 
z zastrzeżeniem następujących ograniczeń:

a)  data rejestracji produktu uwzględniana przy udzielaniu gwarancji 
będzie nie dłuższa niż trzy (3) miesiące od daty produkcji produktu.

b)  naprawy wykonane w ramach gwarancji nie wpływają na 
okres gwarancji.

c)  akcesoria nie wyszczególnione w niniejszym dokumencie mogą, 
ale nie muszą być objęte ograniczoną gwarancją. W przypadku 
wątpliwości dotyczących gwarancji, prosimy o kontakt z firmą 
Bullard w celu uzyskania pomocy.

Tabela 1.

ZAKRES GWARANCJI OKRES GWARANCJI

- Korpus zewnętrzny Dopóki korpus zewnętrzny nie 
będzie przestarzały

- Matryca kamery termowizyjnej
- Zainstalowane akcesoria

5 lat od daty produkcji lub 
aktywacji produktu

-  Wymienne zestawy akumulatorów 
litowo-jonowych 

2 lata od daty zakupu

- Ładowarki do akumulatorów 1 rok od daty zakupu

-  Ładowarki do akumulatorów, jeśli 
zakupione na terenie UE

2 lata od daty zakupu

- Osłony zabezpieczające 
- Ładowarki AC/DC i USB
-  Pozostałe akcesoria do kamery 

termowizyjnej

90 dni od daty zakupu

-  Części lub elementy naprawione 
w autoryzowanym Centrum 
serwisowym firmy Bullard 

90 dni na naprawioną lub 
wymienioną część, od daty 
serwisowania 

WYŁĄCZENIA I ZASTRZEŻENIA GWARANCJI
NINIEJSZA GWARANCJA ZASTĘPUJE WSZELKIE INNE GWARANCJE, 
WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ 
WSZELKIE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB 
PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W ZAKRESIE, W JAKIM 
JAKAKOLWIEK GWARANCJA DOROZUMIANA JEST WYMAGANA 
PRZEZ PRAWO, JEST ONA OGRANICZONA W CZASIE DO OKRESU 
GWARANCJI WYRAŹNEJ POWYŻEJ. ANI FIRMA BULLARD, ANI JEJ 
DYSTRYBUTORZY NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK 
SZKODY PRZYPADKOWE, WTÓRNE, POŚREDNIE, SPECJALNE LUB 
KARNE O JAKIMKOLWIEK CHARAKTERZE, WŁĄCZAJĄC W TO, 
BEZ OGRANICZEŃ, UTRATĘ ZYSKÓW, PRZERWĘ W DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ LUB JAKIEKOLWIEK INNE SZKODY, NIEZALEŻNIE 
OD TEGO, CZY ICH PODSTAWĄ JEST UMOWA, DELIKT, CZY INNE.

W niektórych krajach prawo nie zezwala na wyłączenie lub 
ograniczenie szkód przypadkowych lub wynikowych, lub na 
ograniczenia okresu obowiązywania dorozumianej gwarancji, dlatego 
powyższe wyłączenia lub ograniczenia mogą nie obowiązywać 
nabywcy. Na podstawie niniejszej gwarancji nabywcy przysługują 
określone prawa i nabywca może mieć też inne prawa, które zależą 
od kraju. 

NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA WYRAŹNIE WYKLUCZA 
RUTYNOWĄ KONSERWACJĘ PRODUKTU ORAZ AKTUALIZACJE 
OPROGRAMOWANIA. JAKIEKOLWIEK NIEWŁAŚCIWE UŻYCIE, 
ZMIANY, MODYFIKACJE, NAPRAWY, PRÓBY NAPRAW, 
NIEWŁAŚCIWA KONSERWACJA, ZANIEDBANIE, NADUŻYWANIE 
LUB NIEPRZESTRZEGANIE INSTRUKCJI PRODUKTU, USZKODZENIE 
LUB JAKAKOLWIEK INNA NIEWŁAŚCIWA OPIEKA LUB OBSŁUGA 
PRODUKTU UNIEWAŻNIA NINIEJSZĄ OGRANICZONĄ GWARANCJĘ.

Powyższe stanowi jedyną gwarancję udzieloną przez firmę Bullard. 
Żaden przedstawiciel, sprzedawca ani żadna inna osoba nie jest 
upoważniona do składania jakichkolwiek gwarancji, reprezentacji, 
warunków lub obietnic w imieniu firmy Bullard w odniesieniu do 
tego produktu. Żadne warunki inne niż te określone w niniejszym 
dokumencie lub przewidziane przez prawo, ani żadna umowa lub 
porozumienie, ustne lub pisemne, w jakikolwiek sposób modyfikujące 
niniejszą gwarancję, nie będą wiążące dla firmy Bullard, chyba że 
zostaną sporządzone na piśmie i podpisane przez upoważnionego 
pracownika firmy Bullard.

SKONTAKTUJ SIĘ Z BULLARD
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących serwisu lub gwarancji, albo 
jeśli kamera Bullard nie działa prawidłowo, należy skontaktować się 
z lokalnym dystrybutorem lub najbliższym działem obsługi klienta 
firmy Bullard.

Region Kontakt 

USA i Kanada +1 877 285 5273
info@bullard.com

Europa +49 2642 9999 80
info@bullard.de

Azja-Pacyfik +65-6745-0556
bullardasia@bullard.com

Pozostałe regiony +1 859 234 6616
info@bullard.com


