
OGÓLNE WARUNKI GWARANCYJNE XEROX 
POLSKA SP. Z O.O. — Office/Light PSG

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.

OGÓLNE WARUNKI GWARANCYJNE

V1-03 – Office/Light PSG 1 czerwca 2022 r.

1. Xerox udziela gwarancji na produkty    
    marki Xerox™ na okres wskazany  w     
    Załączniku nr. 1 i 2 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  
        Xerox - przy pomocy poczty  
        elektronicznej na adres  
        serwis@xerox.pl lub pod numer  
        telefonu: (22) 878 78 78,
 
   b. INFOLINIA SERWISOWA  
        czynna jest w dni robocze, od    
        poniedziałku do piątku (z wyjątkiem  
        świąt i dni ustawowo wolnych od  
        pracy) w godzinach 8.00-16.30,
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    c. w przypadku kontaktu z Infolinią   
        serwisową zgłoszenie powinno    
        zawierać: datę zakupu, model oraz   
        numer seryjny Urządzenia,

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

7.  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.

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

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

10. W zakres bezpłatnych napraw  
       gwarancyjnych nie wchodzą  
       czynności związane z przeglądem  
       okresowym sprzętu oraz naprawy  
       wynikające z nieprzestrzegania  
       zaleceń instrukcji operatora, jak  
       również czynności ponownego  
       uruchomienia urządzenia w nowej  
       lokalizacji (w przypadku zmiany  
       miejsca użytkowania).

11. Przegląd okresowy wykonywany przy  
       okazji bezpłatnej naprawy  
       gwarancyjnej jest płatny. Płatne jest  
       również wezwanie technika do  
       wykonania czynności konserwacyjnych  
       oraz operatorskich.

12.  Płatne przeglądy okresowe w czasie   
       gwarancji urządzenia będą  
       wykonywane przez Xerox, z  
       częstotliwością określoną w  
       Załącznikach nr 1 i 2. Koszt części 
       lub podzespołów nieobjętych  
       gwarancją, a wymienionych w czasie  
       przeglądu oraz konieczne koszty    
       robocizny, pokrywa Użytkownik. 

13. Użytkownik jest zobowiązany do  
       informowania Xerox o konieczności  
       wykonania przeglądu okresowego/    
       naprawy zgodnie z pkt.12 niniejszych  
       warunków gwarancyjnych. 

14. W przypadku utraty gwarancji przez  
       Użytkownika spowodowanego  
       niewykonaniem przeglądu  
       gwarancyjnego lub w przypadku  
       usuwalnych uszkodzeń, Xerox może ją  
       przywrócić po odpłatnym  
       przeprowadzeniu przeglądu zerowego.  
       Gwarancja obowiązuje wówczas do  
       końca jej pierwotnego okresu. W tym  
       celu użytkownik powinien  
       skontaktować się z Xerox.

OGÓLNE WARUNKI GWARANCYJNE

15. 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. instalacji lub 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. z winy Użytkownika nie został    
       wykonany w terminie płatny przegląd   
       okresowy lub użytkownik przekroczył  
       całkowity limit wydruków w  
       gwarancji wskazany w  
       Załącznikach nr 1 i 2, 

    j. 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  
        16 lit. a-c poniżej.

16. 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 16 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. 
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OGÓLNE WARUNKI GWARANCYJNE

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

 

 18. Odpowiedzialność Xerox nie obejmuje  
        utraconych korzyści Użytkownika. 

 

 19. 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

 Załącznik nr 1 – warunki szczególne dotyczące urządzeń biurowych – Office

A3 Mono

Xerox® 
Urządzenia

Okresgwarancji 
(w miesiącach)

Typ 
gwarancji

Instalacja
Przegląd 
okresowy

Obowiązkowy 
przegląd co 
wskazana  

ilość 
wydruków/

kopii

Maksymalna 
dopuszczaln a 

różnica w 
licznikudla 

wymagalnoś ci 
przeglądu 

okresowego

Całkowity 
limit 

wydruków 
w 

gwarancji

Materiały i części wyłączone z gwarancji

Xerox  
B1022/1025

24 On site Klient Nie N/D N/D N/D
Wyłączenia zgodnie z treścią Ogólnych Warunków 
Gwarancyjnych

VersaLink 
B7025

24 On site Serwis Tak 35.000 3.500 140.000

Gwarancja nie obejmuje: 
a) materiałów eksploatacyjnych: 
   - Tonera 106R03395* do 15.000 kopii/wydruków 
   - Tonera 106R03396* do 30.000 kopii/wydruków 
   - Modułu drukującego 113R00779* do 80.000 kopii/   
      wydruków 
   - Zespołu utrwalającego 115R00115* do 175.000 kopii/ 
      wydruków 
   - Rolki transferowej 115R00116* do 200.000 kopii/ 
      wydruków 
 
b) części i podzespołów zużywających się w czasie pracy: 
    - Rolek pobierających podajnika dokumentów DADF  
       604K97930 
    - Rolek pobierających zasobników papieru 1, 2, 3, 4   
       604K56080 
    - Rolki pobierającej podajnika bocznego MSI     
      022K77450 
    - Rolki transportującej podajnika bocznego MSI  
       022K78481 
    - Zespołu rozdzielającego podajnika bocznego MSI    
      019K12820 
    - Rolek pobierających opcjonalnego zasobnika HCF  
      604K23660

VersaLink 
B7030

24 On site Serwis Tak 40.000 4.000 160.000

VersaLink 
B7035

24 On site Serwis Tak 45.000 4.500 180.000

VersaLink 
B7125

24 On site Serwis Tak 35.000 3.500 140.000

Gwarancja nie obejmuje: 
a) materiałów eksploatacyjnych: 
    - Tonera 006R01819* do 30.000 kopii/wydruków 
    - Modułu drukującego 013R00687* do 80.000 kopii/ 
      wydruków 
    - Zespołu utrwalającego 115R00115* do 175.000 kopii/ 
      wydruków 
    - Rolki transferowej 115R00116* do 200.000 kopii/ 
      wydruków 
 
b) części i podzespołów zużywających się w czasie pracy: 
     - Rolek pobierających podajnika dokumentów DADF  
       604K97930 
     - Rolek pobierających zasobników papieru 1, 2, 3, 4  
       676K65020 
     - Rolki pobierającej podajnika bocznego MSI 022K77450 
     - Rolki transportującej podajnika bocznego MSI  
       859K23620 
     - Zespołu rozdzielającego podajnika bocznego MSI  
       019K12820 
     - Rolek pobierających opcjonalnego zasobnika HCF    
       604K23660

VersaLink 
B7130

24 On site Serwis Tak 40.000 4.000 160.000

VersaLink 
B7135

24 On site Serwis Tak 45.000 4.500 180.000

Załączniki stanowią integralną część Ogólnych Warunków Gwarancyjnych:
Załącznik nr 1 – warunki szczególne dotyczące urządzeń biurowych – Office
Załącznik nr 2 – warunki szczególne dotyczące urządzeń do lekkiej produkcji – Light PSG.
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Załącznik nr 1 – warunki szczególne dotyczące urządzeń biurowych – Office

Xerox® 
Urządzenia

Okresgwarancji 
(w miesiącach)

Typ 
gwarancji

Instalacja
Przegląd 
okresowy

Obowiązkowy 
przegląd co 
wskazana  

ilość 
wydruków/

kopii

Maksymalna 
dopuszczaln a 

różnica w 
licznikudla 

wymagalnoś ci 
przeglądu 

okresowego

Całkowity 
limit 

wydruków 
w 

gwarancji

Materiały i części wyłączone z gwarancji

AltaLink 
B8145

12 On site Serwis Tak 75.000 7.500 300.000

Gwarancja nie obejmuje: 
a) materiałów eksploatacyjnych: 
   - Tonera* do 36.000 wydruków (45/55ppm) 006R01772 
   - Tonera* do 36.000 wydruków (70ppm) 006R01773 
   - Modułu bębna * do 190.000 wydruków 013R00686 
   - Zespołu utrwalającego* do 360.000 wydruków  
     (45/55ppm) 607K22320 
   - Zespołu utrwalającego* do 360.000 wydruków (70ppm)  
     607K22330 
   - Rolki transferowej* do 200.000 wydruków 008R08103 
   - Zespołu czyszczącego pas transferowy* do 160.000  
     wydruków 001R00623 
   - Pojemnika na zużyty toner* do 120.000 wydruków  
     (45/55ppm) 008R08101 
   - Pojemnika na zużyty toner* do 120.000 wydruków  
     (70ppm) 008R08102 
    - FiltruUFP*do 500.000 wydruków (70ppm) 008R08104 
 
b) części i podzespołów zużywających się w czasie pracy: 
   - Rolek pobierających podajnika dokumentów DADF  
     (45/55ppm) 859K23440; 859K23440;059K78301 
   - Rolek pobierających podajnika dokumentów DADF  
     (70ppm) 059K29520; 059K31270;859K02461;948K00881 
   - Rolek pobierających zasobników papieru 1, 2 , 3, 4  
     607K12020 
   - Rolek pobierających podajnika bocznego MSI 607K12430 
   - Zespołu pasa transferowego 064K02774 
   - Zespołu wywoływania 948K13034 
   - Nośnika do zespołu wywoływania 676K51531 
   - Rolek pobierających opcjonalnego zasobnika HCF     
     604K23660

AltaLink 
B8155

12 On site Serwis Tak 120.000 12.000 480.000

AltaLink 
B8170

12 On site Serwis Tak 150.000 15.000 600.000

A3 Kolor

DocuCentre  
SC2020

24 On site Klient Nie N/D N/D N/D
Wyłączenia zgodnie z treścią Ogólnych Warunków 
Gwarancyjnych

VersaLink 
C7020

24 On site Serwis Tak 32.500 3.250 130.000

Gwarancja nie obejmuje: 
a) materiałów eksploatacyjnych: 
   - Tonera K106R03745* do 23.600 kopii/wydruków 
   - Tonera C106R03748* do 16.500 kopii/wydruków 
   - Tonera M106R03747* do 16.500 kopii/wydruków 
   - Tonera Y106R03746* do 16.500 kopii/wydruków 
   - Zespołu bębna (oddzielny dla każdego koloru)  
     113R00780* do 87.000 kopii/wydruków 
   - Zespołu utrwalającego 115R00115* do 100.000 kopii/ 
     wydruków 
   - Pojemnika na zużyty toner 115R00128 do 30.000 kopii/ 
     wydruków 
   - Rolki transferowej 115R00116 do 200.000 kopii/wydruków 
   - Zespołu pasa transferowego 115R00127 do 200 000  
     Kopii/wydruków 
 
b) części i podzespołów zużywających się w czasie pracy: 
   - Rolek pobierających podajnika dokumentów DADF-  
     604K97930 do 200.000 podań 
   - Rolek pobierających zasobników papieru 1, 2, 3, 4-  
     604K56080 do 300.000 podań 
   - Rolki pobierającej podajnika bocznego MSI- 022K78481  
     do 50.000 podań 
   - Rolki transportującej podajnika bocznego MSI-  
     022K77450 do 50.000 podań 
   - Zespołu rozdzielającego podajnika bocznego MSI-  
     019K12820 do 50.000 podań 
   - Rolek pobierających opcjonalnego zasobnika HCF-  
     604k23660 do 300.000 podań 
   -Zespół wywoływania C,M,Y,K- 607K07280/607K07270/607 
     K07260/607K07290- do 400.000/480.000 Kopii/wydruków

VersaLink 
C7025

24 On site Serwis Tak 35.000 3.500 140.000

VersaLink 
C7030

24 On site Serwis Tak 37.500 3.750 150.000

OGÓLNE WARUNKI GWARANCYJNE
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Załącznik nr 1 – warunki szczególne dotyczące urządzeń biurowych – Office

Xerox® 
Urządzenia

Okresgwarancji 
(w miesiącach)

Typ 
gwarancji

Instalacja
Przegląd 
okresowy

Obowiązkowy 
przegląd co 
wskazana  

ilość 
wydruków/

kopii

Maksymalna 
dopuszczaln a 

różnica w 
licznikudla 

wymagalnoś ci 
przeglądu 

okresowego

Całkowity 
limit 

wydruków 
w 

gwarancji

Materiały i części wyłączone z gwarancji

VersaLink 
C7120

24 On site Serwis Tak 32.500 3.250 130.000

Gwarancja nie obejmuje: 
 a) materiałów eksploatacyjnych: 
 - Tonera K006R01828*  do 22.500 kopii/wydruków 
 - Tonera C006R01829 * do 14.000 kopii/wydruków 
 - Tonera M006R01830* do 14.000 kopii/wydruków 
 - Tonera Y006R01831* do 14.000 kopii/wydruków 
 - Zespołu bębna (oddzielny dla każdego koloru) 013R00688*  
   do 87.000 kopii/wydruków 
 - Zespołu utrwalającego 115R00115* do 100.000 kopii/ 
   wydruków 
 - Pojemnika na zużyty toner 115R00128 do 30.000 kopii/ 
   wydruków 
 - Rolki transferowej 115R00126 do 200.000 kopii/wydruków 
 - Zespołu pasa transferowego 115R00127 do 200.000 Kopii/  
   wydruków 
 
b) części i podzespołów zużywających się w czasie pracy: 
   - Rolek pobierających podajnika dokumentów DADF-  
     604K97930 do 200.000 podań 
   - Rolek pobierających zasobników papieru 1, 2, 3, 4-  
     676K65020 do 300.000 podań 
   - Rolki pobierającej podajnika bocznego MSI-  
     859K23620do 50.000 podań 
   - Rolki transportującej podajnika bocznego MSI-  
     022K77450 do 50.000 podań 
   - Zespołu rozdzielającego podajnika bocznego MSI-  
     019K12820 do 50.000 podań 
   - Rolek pobierających opcjonalnego zasobnika HCF-  
     604k23660 do 300.000 podań 
   -Zespół wywoływania C,M,Y,K- 607K07280/607K07270/607 
    K07260/607K07290- do 400.000/480.000Kopii/wydruków

VersaLink 
C7125

24 On site Serwis Tak 35.000 3.500 140.000

VersaLink 
C7130

24 On site Serwis Tak 37.500 3.750 150.000

AltaLink 
C8130

12 On site Serwis Tak 37.500 3.750 150.000

Gwarancja nie obejmuje: 
a) materiałów eksploatacyjnych: 
   - Tonera K006R01754* do 36.000kopii/wydruków 
   - Tonera C006R01755* do 21.000kopii/wydruków 
   - Tonera M006R01756* do 21.000kopii/wydruków 
   - Tonera Y006R01757* do 21.000kopii/wydruków 
   - Zespołu bębna (oddzielny dla każdego koloru)  
     013R00681* do 180.000 kopii/wydruków 
   - Rolki transferowej 008R8103 do 200.000 kopii/wydruków 
   - Zespołu czyszczącego pas transferowy 001R00623 do  
     160.000 kopii/wydruków 
   -Zespołu utrwalającego* do 360.000 wydruków  
    607K22311 
   - Zbiornika zużytego tonera 008R8101* do 69.000 kopii/ 
     wydruków 
 
b) części i podzespołów zużywających się w czasie pracy: 
   - Rolek pobierających podajnika dokumentów DADF  
     859K23440; 859K23440; 059K78301 
   - Rolek pobierających zasobników papieru 1, 2 , 3, 4  
     607K12020 
   - Rolek pobierających podajnika bocznego MSI 607K12430 
   - Zespołu pasa transferowego 064K02885 
   - Zespołu wywoływania 948K13025 (4 szt w maszynie) 
   - Nośnika do zespołu wywoływania 676K51531,  
     676K51541,676K51551,676K51561 
   - Rolek pobierających opcjonalnego zasobnika HCF  
     604K23660

AltaLink 
C8135

12 On site Serwis Tak 45.000 4.500 180.000

OGÓLNE WARUNKI GWARANCYJNE
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Załącznik nr 1 – warunki szczególne dotyczące urządzeń biurowych – Office

Xerox® 
Urządzenia

Okresgwarancji 
(w miesiącach)

Typ 
gwarancji

Instalacja
Przegląd 
okresowy

Obowiązkowy 
przegląd co 
wskazana  

ilość 
wydruków/

kopii

Maksymalna 
dopuszczaln a 

różnica w 
licznikudla 

wymagalnoś ci 
przeglądu 

okresowego

Całkowity 
limit 

wydruków 
w 

gwarancji

Materiały i części wyłączone z gwarancji

VersaLink 
C8145

12 On site Serwis Tak 50.000 5.000 200.000

Gwarancja nie obejmuje: 
 a) materiałów eksploatacyjnych: 
   - Tonera K006R01758* do 36.000 kopii/wydruków 
   - Tonera C006R01759* do 21.000 kopii/wydruków 
   - Tonera M006R01760* do 21.000 kopii/wydruków 
   - Tonera Y006R01761* do 21.000 kopii/wydruków 
   - Zespołu bębna (oddzielny dla każdego koloru)  
     013R00681* do 180.000 kopii/wydruków 
   - Zespołu utrwalającego* do 360.000 wydruków  
     (45/55ppm) 607K22321 
   - Zespołu utrwalającego* do 360.000 wydruków (70ppm)  
     607K22331 
   - Rolki transferowej* do 200.000 wydruków 008R08103 
   - Zespołu czyszczącego pas transferowy* do 160.000  
     wydruków 001R00623 
   - Pojemnika na zużyty toner* do 120.000 wydruków  
     (45/55ppm) 008R08101 
   - Pojemnika na zużyty toner* do 120.000 wydruków  
     (70ppm) 008R08102 
   - Filtru UFP* do 500.000 wydruków (70ppm) 008R08104 
 
b) części i podzespołów zużywających się w czasie pracy: 
   - Rolek pobierających podajnika dokumentów DADF  
      (45/55ppm) 859K23440; 859K23440;059K78301 
   - Rolek pobierających podajnika dokumentów DADF  
     (70ppm) 059K29520; 059K31270;859K02461;948K00881 
   - Rolek pobierających zasobników papieru 1, 2 , 3, 4  
     607K12020 
   - Rolek pobierających podajnika bocznego MSI 607K12430 
   - Zespołu pasa transferowego 064K02885 
   - Zespołu wywoływania 948K13034 
   - Nośnika do zespołu wywoływania 676K51531,676K51541, 
     676K51551,676K51561 
   - Rolek pobierających opcjonalnego zasobnika HCF  
     604K23660

VersaLink 
C8155

12 On site Serwis Tak 55.000 5.500 220.000

VersaLink 
C8170

12 On site Serwis Tak 60.000 6.000 240.000

* - podana wydajność w wysokim stopniu zależy od rodzaju wydruków i warunków środowiskowych. 
W przypadku nie spełnienia przez użytkownika warunków określonych przez producenta, Xerox nie świadczy usług na podstawie gwarancji. Xerox zachowuje prawo do zmiany numerów katalogowych 
lub wydajności podanych materiałów lub części.

OGÓLNE WARUNKI GWARANCYJNE
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Załącznik nr 2 – warunki szczególne dotyczące urządzeń do lekkiej produkcji – Light PSG

LPSG Mono

Xerox® 
Urządzenia

Okresgwarancji 
(w miesiącach)

Typ 
gwarancji

Instalacja
Przegląd 
okresowy

Obowiązkowy 
przegląd co 
wskazana  

ilość 
wydruków/

kopii

Maksymalna 
dopuszczaln a 

różnica w 
licznikudla 

wymagalnoś ci 
przeglądu 

okresowego

Całkowity 
limit 

wydruków 
w 

gwarancji

Materiały i części wyłączone z gwarancji

B9100 
B9110 
B9125 
B9136

12 On site Serwis Tak 300.000 30.000 1.200.000

Nazwa Numer katalogowy Wydajność* 
a)Materiały eksploatacyjne 
   -Toner 006R01766 70.500  
   -Zbiornik zużytego tonera 008R12990 250.000 
   -Moduł czyszczący utrwalanie 008R13253 430.000 
   -Zszywki zszywacza głównego finiszer PR 008R13041 4 x 5000 
   -Zszywki zespołu BM (oprawa zeszytowa) 008R12941 3 x 5000 
   -Moduł fotoreceptora (bęben) 013R00684 702.000 
   -Developer czarny 676K64770 3.000.000 
   -Rolki pobierające papier tacy 6 i 7 008R13195 300.000 
   -Rolki pobierające tacy ręcznej MSI; XLS ; Banner 008R13196  
    200.000 
 
b)części i podzespołów zużywających się w czasie pracy: 
   -Nazwa Numer katalogowy Wydajność* 
   -Filtr zespołu fotoreceptora 053K91891 600.000 
   -Filtr ozonu 053K92883 600.000 
   -Rolki pobierające papier tacy 1,2,3,4 604K23670 300.000 
   -Rolki pobierające papier tacy 6 i 7 604K81850 300.000 
   -Rolki pobierające tacy ręcznej MSI; XLS ; Banner 604K23660  
    200.000 
   -Rolka rejestracji 859K09710 1.200.000 
   -Zespół wywołujący 948K19801 6.000.000 
   -Listwa zbierająca 033K99180 600.000 
   -Listwa czyszcząca 033K99190 600.000 
   -Zespół pasa transferowego BTB 064K96302 600.000 
   -Zespoł czyszczący pasa BTB 948K15171 600.000 
   -Odrywacze rolki grzejnej 019K98743 1.200.000 
   -Odrywacze rolki dociskowej 019K17830 1.200.000 
   -Rolka grzejna 604K24402 1.200.000 
   -Termistor 1 130K64321 1.200.000 
   -Termistor 2 130K64331 1.200.000 
   -Termistor 3 130K64341 1.200.000 
   -Rolka dociskowa 059K37001 1.200.000 
   -Listwa czyszcząca zespołu utrwalania 033K96310 1.200.000 
   -Rolka 1 podajnika dokumentów DADF 059K31270 200.000 
   -Rolka 2 podajnika dokumentów DADF 059K29520 200.000 
   -Rolka 3 podajnika dokumentów DADF 859K0246 1.200.000

* - podana wydajność w wysokim stopniu zależy od rodzaju wydruków i warunków środowiskowych.W przypadku nie spełnienia przez użytkownika warunków określonych przez producenta, Xerox nie 
świadczy usług na podstawie gwarancji. Xerox zachowuje prawo do zmiany numerów katalogowych lub wydajności podanych materiałów lub części.

OGÓLNE WARUNKI GWARANCYJNE
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* - podana wydajność w wysokim stopniu zależy od rodzaju wydruków i warunków środowiskowych. W przypadku nie spełnienia przez użytkownika warunków określonych przez producenta, Xerox nie 
świadczy usług na podstawie gwarancji. Xerox zachowuje prawo do zmiany numerów katalogowych lub wydajności podanych materiałów lub części.

Załącznik nr 2 – warunki szczególne dotyczące urządzeń do lekkiej produkcji – Light PSG

LPSG Kolor

Xerox® 
Urządzenia

Okresgwarancji 
(w miesiącach)

Typ 
gwarancji Instalacja Przegląd 

okresowy

Obowiązkowy 
przegląd co 
wskazana  

ilość 
wydruków/

kopii

Maksymalna 
dopuszczaln a 

różnica w 
licznikudla 

wymagalnoś ci 
przeglądu 

okresowego

Całkowity 
limit 

wydruków 
w 

gwarancji

Materiały i części wyłączone z gwarancji

PrimeLink 
9065

12 On site Serwis Tak 50.000 5.000 200.000

Nazwa Numer katalogowy Wydajność* 
  - Black Toner 006R01738 30.000 kopii/wydruków 
  - Cyan Toner 006R01741 34.000 kopii/wydruków 
  - Magenta Toner 006R01740 32.000 kopii/wydruków 
  - Yellow Toner 006R01739 34.000 kopii/wydruków 
  - Fotoreceptor black 013R00663 190.000 kopii/wydruków 
  - Fotoreceptor (oddzielny dla każdego koloru)x 3szt 013R00664  
    85.000 kopii/wydruków 
  - Scorotron (K) 013R00650 95.000 kopii/wydruków 
  - Pojemnik na zużyty toner 008R12990 33.000 kopii/wydruków 
  - Moduł utrwalania 008R01365 200.000 kopii/wydruków 
  - Wkład zszywek 008R13041 5.000 zszywek 
  - Zszywki do bookletmaker 008R13171x5.000 zszywek 
  - Pas IBT 675K72181 600.000 kopii/wydruków 
  - Zespół czyszczący pas IBT 042K94561 300.000 kopii/wydruków 
  - Zespół IBT 604K74732 1.200.000 kopii/wydruków 
  - Rolki pierwszego transferu Y,M,C,K(x4szt)059K79200800000 
    kopii/wydruków 
  - Rolka transferowa 2BTR059K68395 300.000 kopii/wydruków 
  - Filtr ozonu 859K12661 300.000 kopii/wydruków 
  - Filtr cc 053K91980 100.000 kopii/wydruków 
  - Developer K005R00730 600.000 kopii/wydruków 
  - Developer C005R00731 600.000 kopii/wydruków 
  - Developer M005R00732 600.000 kopii/wydruków 
  - Developer Y005R00733 600.000 kopii/wydruków 
  - Moduł wywoływaczki K 604K86361 600.000 kopii/wydruków 
  - Moduł wywoływaczki Y,M,C 604K86352 600.000 kopii/ 
    wydruków 
  - Rolki tac papieru 1,2,3 607K12020 200.000 podań 
  - Rolki podajace tacy 5 604K23660 200.000 podań 
  - Rolki podajace OHCF 008R13169 200.000 podań 
  - Rolki podciągajace DADF 948K00881 200.000 podań 
  - Rolki separujace DADF 859K02461 200.000 podań 
  - Rolki podające DADF 059K29520 200.000 podań

PrimeLink 
9070

12 On site Serwis Tak 55.000 5.500 220.000

Versant 
280

12 On site Serwis Tak 90.000 9.000 360.000

Nazwa Numer katalogowy Wydajność* 
  - Toner K-6R01646 na 20.000 kopii/wydruków 
  - Toner C-6R01647 na 22.000 kopii/wydruków 
  - Toner M-6R01648 na 21.000 kopii/wydruków 
  - Toner Y-6R01649 na 22.000 kopii/wydruków 
  - Zespół bębna (oddzielny dla każdego koloru)-13R00674 na  
    384.000 kopii/wydruków 
  - Zbiornik zużytego tonera- 8R12290- na 70.000 kopii/wydruków 
  - Filtr 8R13175 na 200.000 kopii/wydruków 
  - Rolki podajnika OHCF-8R13169 na 333.000 kopii/wydruków 
  - Rolki podciągajace podajnika DADF- 059K29510 na  
    200.000 podań 
  - Rolka podająca podajnika DADF- 059K29520 na 200.000 podań 
  - Rolki separujące podajnika DADF- 059K30951 na  
    200.000 podań 
  - Rolka drugiego transferu- 607K04291 na 300.000 kopii/ 
    wydruków 
  - Pas utrwalający- 126K34853 na 650.000 kopii/wydruków 
  - Rolka utrwalająca 008R13170 na 650.000 kopii/wydruków 
  - Zespół prostujący wydruki - 059K81490 na 500.000 kopii/ 
    wydruków 
  - Zespół pasa transferowego- 064K94190- na 1.000.000 kopii/ 
    wydruków 
  - Zespół czyszczący pas transferowy- 042K94700- 300.000 kopii/   
    wydruków 
  - Moduły wywoływania C,M,Y,K- 848K84363- na 1.500.000 kopii/ 
    wydruków 
  - Nośniki C,M,Y,K- 505S00038, 505S00039, 505S00040,  
    505S00037- 1.500.000 kopii/wydruków 
  - Rolki pobierające zasobników papieru 1, 2, 3, 4- 604K23670 na  
    300.000 kopii/wydruków 
  - Rolki pobierające podajnika bocznego MSI- 604K23660-  
    na 300.000 kopii/wydruków 
  - Rolki transportujące MSI- 930W00112- na 300.000 kopii/ 
    wydruków 
  - Moduł podający tac 1,2,3- 059K86750 na 1.500.000 kopii/ 
    wydruków

OGÓLNE WARUNKI GWARANCYJNE

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.

©2023 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox®, AltaLink®, PrimeLink®, Versant® i VersaLink® są znakami towarowymi 
firmy Xerox Corporation w USA i/lub innych krajach. BR38529
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