
 

BOZON Instalacje fotowoltaiczne 

ul. Santocka 39, hala D, 71-083 Szczecin 

tel. 667485006, 516351637 

lukasz@bozonfotowltaika.pl, robert@bozonfotowoltaika.pl 

KARTA GWARANCYJNA – WZÓR NR KARTY: 

 

DANE PROSUMENTA 

_________________________________________________________________________ 

W IMIENIU BOZON 

_________________________________________________________________________ 

DATA ODBIORU KOŃCOWEGO 

_________________________________________________________________________ 

 

Zgodnie z postanowieniami UMOWY SPRZEDAŻY I MONTAŻU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ o 

numerze oznaczonym niżej, której przedmiotem jest realizacja zadania polegającego na sprzedaży elementów i 

montażu instalacji fotowoltaicznej we wskazanym umową miejscu montażu, udzielam gwarancji jakości na cały 

zakres wykonania przedmiotu zamówienia. W szczególności udzielam gwarancji jakości na wykonaną w ramach 

realizacji w/w zamówienia dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej w następującej lokalizacji:  

 

ADRES LOKALIZACJI INSTALACJI PV 

_________________________________________________________________________ 

NUMER UMOWY 

_________________________________________________________________________ 

 

PLAN BOZON: 
OKRES 

GWARANCJI 
CZAS REJESTRACJI 

ZGŁOSZENIA 
CZAS REAKCJI NA 

ZŁOSZENIE 
 

ECO 2 lata 48 h 14 dni  

     

PREMIUM 2 + 3 lata 24 h 7 dni  

     

GREEN FLEXI 2 + 5 lat 24 h 7 dni  

 

W IMIENIU BOZON: 

_________________________________________________________________________ 

W IMIENIU PROSUMENTA: 

_________________________________________________________________________ 

mailto:lukasz@bozonfotowltaika.pl


 

BOZON Instalacje fotowoltaiczne 

ul. Santocka 39, hala D, 71-083 Szczecin 
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OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI MONTAŻOWEJ BOZON 

1. Zakazuje się ingerencji osób trzecich w zamontowaną instalację fotowoltaiczną przez okres 

obowiązywania gwarancji, z uwzględnieniem terminów wynikających z niniejszej karty.  

2. Niniejsza gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności BOZON jako wykonawcy przedmiotu 

zamówienia z tytułu rękojmi.  

3. W okresie gwarancji BOZON zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad, awarii i usterek dotyczących 

prawidłowości działania instalacji wynikających z wad jej montażu. Wszelkie nieprawidłowości wynikające 

z działania podzespołów, a nie mające związku z procesem montażu nie podlegają roszczeniu 

gwarancyjnemu.  

4. O wystąpieniu wad, awarii lub usterek Prosument powiadomi BOZON telefonicznie lub elektronicznie 

podając rodzaje stwierdzonej wady, awarii lub usterki. Zgłoszenie  telefoniczne będzie każdorazowo 

potwierdzone drogą elektroniczną. Dane teleadresowe, pod które należy dokonywać zgłoszeń:  

TELEFONY ADRESY E-MAIL 

✓ +48 667 485 006 
 

✓ +48 516 351 637 

✓ bok@bozonfotowoltaika.pl 
 

✓ zapytania@bozonfotowoltaika.pl 

5. Serwis gwarancyjny BOZON pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18.  

6. Fakt usunięcia wady, awarii lub usterki każdorazowo zostanie potwierdzony w spisanym z Prosumentem 

protokole. Protokół podpisany przez Prosumenta musi zawierać co najmniej:  

a) datę i godzinę zgłoszenia wady, awarii lub usterki,  

b) rodzaj wady, awarii lub usterki,  

c) adres lokalizacji instalacji  

d) datę i godzinę rozpoczęcia czynności usług gwarancyjnych.  

7. Kopię protokołu, o którym mowa w pkt. 6, BOZON każdorazowo dostarcza do Prosumenta w terminie do 

7 dni od daty usunięcia wady, awarii lub usterki w formie elektronicznej lub listownie na adres wynikający 

z Umowy.  

8. W przypadku wystąpienia wad materiałów lub wykonanych prac, które będą się powtarzały, bądź których 

nie da się usunąć, nastąpi ich wymiana na koszt BOZON.  

9. Na podstawie niniejszej gwarancji Prosument ma prawo żądać od BOZON usunięcia wad, awarii i usterek 

nią objętych oraz wyrównania szkód materialnych spowodowanych ich istnieniem, w drodze polubownej, 

określając termin ich usunięcia.  

10. Po bezskutecznym upływie określonego terminu, może żądać ustalenia na drodze sądowej istnienia 

powyższego obowiązku lub zlecić usunięcie wad i szkód na koszt BOZON innemu podmiotowi. 

11. Prosumenta obciąża dowód, z jakich przyczyn powstała wada, awaria lub usterka w zrealizowanym przez 

BOZON przedmiocie gwarancji ponieważ odpowiedzialność BOZON nie obejmuje wad, które powstały z 

przyczyn zewnętrznych i nie pozostają w związku przyczynowo- skutkowym z jego działaniem lub 

zaniechaniem przy wykonywaniu przedmiotu umowy tj. wad i uszkodzeń spowodowanych siłami wyższymi, 

niewłaściwym użytkowaniem poprzez nieprzestrzeganie instrukcji ich użytkowania lub nieuprawnioną, lub 

nieuzasadnioną ingerencję w instalację lub jej poszczególne elementy.  

12. Prawa i obowiązki stron, które nie są uregulowane w niniejszej Karcie gwarancyjnej regulowane będą w 

oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.  

 

 

 

W IMIENIU BOZON: 

_________________________________________________________________________ 

W IMIENIU PROSUMENTA: 

_________________________________________________________________________ 
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