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XEROX Polska Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w (02-457) Warszawie (zwana dalej „Xerox”), ul. 
Łopuszańska 95, gwarantuje, że zakupione przez Państwa urządzenie marki Xerox ™ jest 
wolne od wad materiałowych i fabrycznych oraz spełnia parametry techniczne dla danego 
urządzenia zawarte w instrukcji obsługi. Prosimy o zachowanie dowodu zakupu urządzenia. 
Dane wyszczególnione w dalszej części warunków gwarancyjnych będą niezbędne do 
zgłoszenia reklamacji. Gwarancja obejmuje wyłącznie produkty kupione z autoryzowanej 
dystrybucji Xerox w Polsce i znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Lista 
autoryzowanych dystrybutorów (w tym Partnerów Xerox) w Polsce dostępna jest na stronie 
xerox.com/pl-pl/about/gdzie-kupic. W przypadku sprzedaży przedsiębiorcy, wyłącza się 
odpowiedzialność Xerox z tytułu rękojmi za wady fizyczne, chyba, że Xerox zobowiązał się 
pisemnie inaczej. Gwarancja ta nie ogranicza ani nie zawiesza Uprawnień wynikających z 
przepisów dotyczących sprzedaży konsumenckiej.
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1. Xerox udziela gwarancji na produkty    
     marki Xerox™ na okres wskazany 
     w Załączniku nr 1 liczony od daty  
     zakupu produktu Xerox („Urządzenie”).

2. Przy zgłaszaniu do Serwisu Xerox  
     roszczeń wynikających z niniejszej   
     gwarancji należy przedstawić dowód  
     zakupu (faktura VAT, rachunek  
     uproszczony lub paragon).

3. Użytkownik jest zobowiązany do  
     użytkowania Urządzenia w warunkach i    
     w sposób podany w instrukcji obsługi. 

4.  Xerox zapewnia, że Urządzenie jest  
     wolne od wad materiałowych i  
     produkcyjnych. 

5. W okresie gwarancyjnym Xerox  
    zapewnia bezpłatne usunięcie wad   
    materiałowych lub produkcyjnych  
    Urządzenia albo jego wymianę.  
    O sposobie usunięcia wady oraz o  
    wymianie Urządzenia decyduje Xerox.

6. Procedura zgłaszania wad Urządzenia: 

    a. w przypadku wykrycia wad  
        Urządzenia, zgłoszenie naprawy    
        powinno być kierowane na INFOLINIĘ  
        Autoryzowanego Partnera  
        Serwisowego Xerox - EO Networks S.A.  
        przy pomocy poczty elektronicznej na  
        adres serwis@eo.pl lub pod numer  
        telefonu (22) 376 69 69, 

   b. INFOLINIA SERWISOWA czynna jest  
        w dni robocze, od poniedziałku do  
        piątku (z wyjątkiem świąt i dni  
        ustawowo wolnych od pracy) w  
        godzinach 8:00 -17:00,

https://www.xerox.com/pl-pl/about/gdzie-kupic


    c. w przypadku kontaktu z Infolinią  
        serwisową zgłoszenie powinno  
        zawierać: datę zakupu, model oraz    
        numer seryjny Urządzenia,    

  d.  Użytkownik jest zobligowany do  
        posiadania materiałów  
        eksploatacyjnych pozwalających na  
        wykonanie czynności serwisowych  
        potrzebnych do zdiagnozowania  
        usterki w tym dostarczenia ich wraz z  
        urządzeniem do punktu serwisowego  
        w przypadku urządzeń objętych  
        gwarancją realizowaną w trybie Door  
        to Door wskazanych w Załączniku nr 1,

 e.  po diagnozie, jeśli nie uda się  
      rozwiązać problemu drogą  
      telefoniczną, Serwis poinformuje  
      Państwa o dalszym sposobie  
      postępowania.

7.  Użytkownik powinien przygotować  
     Urządzenie do ewentualnego  
     transportu do punktu serwisowego.  
     Prosimy o zachowanie oryginalnego  
     opakowania, które będzie potrzebne  
     przy ewentualnym transporcie  
     urządzenia do i z punktu serwisowego.  
     Odpowiedzialność za należyte  
     przygotowanie Urządzenia 
     do transportu do punktu Serwisowego     
     ponosi Użytkownik
 
   

  8. Wszelkie wady objęte gwarancją w  
       okresie obowiązywania gwarancji  
       będą usunięte przez Serwis w terminie  
      14 dni roboczych. W uzasadnionych  
      okolicznościach termin naprawy może  
      być wydłużony do 21 dni roboczych.

 9. W przypadku, gdy czas usunięcia wady/ 
      usterki (naprawa lub wymiana) 
      przekroczy 14 dni, Gwarancja ulega  
      wydłużeniu o łączny czas usunięcia  
      wady/usterki przez Xerox.

10. W okresie gwarancji jedynym 
       podmiotem uprawnionym do   
       dokonywania napraw sprzętu jest  
       Xerox, w tym upoważniony przez Xerox  
       Autoryzowany Partner Serwisowy

11. Gwarancja na urządzenia Xerox nie  
      obejmuje przypadków gdy:

      a. zostały usunięte oznaczenia Xerox™  
           lub numery fabryczne,

      b. urządzenie było eksploatowane  
          niewłaściwie, w szczególności w    
          warunkach lub w sposób inny niż  
          opisany w instrukcji obsługi,

      c. stosowano nieoryginalne materiały  
          eksploatacyjne nieodpowiedniej  
          jakości,

   d. napraw dokonywała     
        nieuprawniona osoba,    

   e. dokonano przeróbek konstrukcyjnych  
        Urządzenia,

   f. awaria wystąpiła na skutek    
      zainstalowania innych niż oryginalne  
      akcesoriów Xerox, np.: rozszerzenia  
      pamięci, interfejsy itp.,

   g. uszkodzenia powstały na skutek siły  
       wyższej (pożar, powódź, wyładowania  
       atmosferyczne itp.),

   h. wystąpiły mechaniczne uszkodzenia  
       Urządzenia spowodowane  
       niewłaściwym użytkowaniem, 

   i. naprawa dotyczy materiałów  
      eksploatacyjnych lub części  
      zamiennych zużywających się podczas  
      pracy, np.: fotoreceptora, modułów  
      drukujących, nośnika, tonera, modułów  
      utrwalających, elementów pobierania 
      oraz transportu papieru, pasów lub     
      rolek transferowych itp. z    
      uwzględnieniem postanowień punktu  
      12 lit. a-c poniżej.
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12. Xerox obejmuje gwarancją materiały  
       eksploatacyjne i części zamienne    
       zużywające się podczas pracy na  
       następujących warunkach    
       szczególnych:       

    a. gwarancja obowiązuje 180 dni od  
         daty zakupu materiału  
         eksploatacyjnego* lub części  
         eksploatacyjnej** oraz zużycie  
        materiału lub części nie przekroczyło  
        50% zakładanej żywotności, zgodnie  
        z informacjami udostępnianymi lub  
        publikowanymi na oficjalnej stronie 
        internetowej Xerox,

   b. materiał lub część, o których mowa w  
        punkcie 12 lit. a. powyżej, była  
        przechowywana przez użytkownika w  
        temperaturze (10-32 st.C),        

    c. w przypadku, gdy upłynie    
        podstawowy okres gwarancji na  
        Urządzenie, gwarancja na nowe części  
        zamienne*** obowiązuje 90 dni od  
        daty dokonania wymiany. 

13. Xerox zaleca użytkowanie oryginalnych  
       materiałów eksploatacyjnych i części  
       zakupionych wyłącznie z sieci  
       Autoryzowanych Partnerów  
       Handlowych Xerox w Polsce.

14. Odpowiedzialność Xerox nie obejmuje   
       utraconych korzyści Użytkownika. 

15. Xerox nie ponosi odpowiedzialności za  
       utratę przez Użytkownika danych,  
       niezależnie od przyczyn ich utraty.

* Materiał eksploatacyjny – materiał zużywający 
się w trakcie eksploatacji urządzenia, wymieniany 
przez użytkownika we własnym zakresie

** Część eksploatacyjna – część zużywająca się w 
trakcie eksploatacji urządzenia, wymieniana 
przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego

*** Część zamienna – element stały urządzenia 
niepodlegający zużyciu 

ze względu na eksploatację urządzenia, 
wymieniany przez Autoryzowanego Partnera 
Serwisowego
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Załączniki stanowią integralną część Ogólnych Warunków Gwarancyjnych:
Załącznik nr 1 – warunki szczególne dotyczące urządzeń biurowych.

Załącznik nr 1 – warunki szczególne dotyczące urządzeń biurowych

Xerox® Urządzenia
Okresgwarancji 
(w miesiącach)

Typ gwarancji Instalacja
Sugerowana 
wydajność 
miesięczna

Przegląd 
okresowy

Materiały i części wyłączone z gwarancji

A4 Mono
Phaser 3020 24 Door to Door Klient 150 Nie

Wyłączenia zgodnie z treścią Ogólnych Warunków Gwarancyjnych

B210 24 Door to Door Klient 400 Nie

B230 24 Door to Door Klient 500 Nie

B310 24 On site Klient 3.000 Nie

Phaser 3330 24 On site Klient 3.000 Nie

VersaLink B400 24 On site Klient 12.000 Nie

VersaLink B600/610 24 On site Klient 20.000/25.000 Nie

WorkCentre 3025 24 Door to Door Klient 150 Nie

B205 24 Door to Door Klient 250 Nie

B215 24 Door to Door Klient 400 Nie

B225 24 Door to Door Klient 500 Nie

B235 24 Door to Door Klient 500 Nie

B305 24 On site Klient 3.000 Nie

B315 24 On site Klient 3.000 Nie

WorkCentre 3335 24 On site Klient 3.000 Nie

WorkCentre 3345 24 On site Klient 4.000 Nie

VersaLink B405 24 On site Klient 12.000 Nie

VersaLink B605/615 24 On site Klient 20.000/25.000 Nie

A3 Mono
B1022 24 On site Klient 1.700 Nie

Wyłączenia zgodnie z treścią Ogólnych Warunków Gwarancyjnych
B1025 24 On site Klient 2.500 Nie

A4 Kolor
C230 24 Door to Door Klient 1.500 Nie

Wyłączenia zgodnie z treścią Ogólnych Warunków Gwarancyjnych

C310 24 On site Klient 6.000 Nie

VersaLink C400 24 On site Klient 5.000 Nie

VersaLink C500 24 On site Klient 7.000 Nie

VersaLink C600 24 On site Klient 12.000 Nie

C235 24 Door to Door Klient 1.500 Nie

C315 24 On site Klient 6.000 Nie

VersaLink C405 24 On site Klient 5.000 Nie

VersaLink C505 24 On site Klient 7.000 Nie

VersaLink C605 24 On site Klient 12.000 Nie

A3 Kolor
VersaLink C7000 24 On site Klient 10.000 Nie

Wyłączenia zgodnie z treścią Ogólnych Warunków GwarancyjnychVersaLink C8000 24 On site Klient 25.000 Nie

VersaLink C9000 24 On site Klient 30.000 Nie

©2023 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox®, WorkCentre®, Phaser® i VersaLink® są znakami  
towarowymi firmy Xerox Corporation w USA i/lub innych krajach. BR38530

Informujemy, iż wskazane w Ogólnych Warunkach Gwarancji nazewnictwo materiałów i części 
może odbiegać od komunikatów raportowanych przez urządzenie. W takim przypadku Xerox 
dokona ustalenia w oparciu o kody produktowe, czy dany materiał lub część podlega 
włączeniom lub ograniczeniom gwarancyjnym.


