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OGÓLNE WARUNKI GWARANCYJNE MAN 

I. Wady fizyczne rzeczy  

1. Ogólne Warunki Gwarancyjne MAN stanowią załącznik do Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw MAN. W razie 
wątpliwości dotyczącej pojęć użytych w Ogólnych Warunkach Gwarancyjnych MAN należy je interpretować w powiązaniu z 
Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw MAN. Jeśli Produkt nie ma właściwości określonych w umowie i oświadczeniu 
gwarancyjnym (jest dotknięty wadami), Sprzedający według własnego wyboru: naprawi Produkt, wymieni go, bądź zwróci 
jego cenę na zasadach opisanych poniżej. Skorzystanie przez Sprzedającego, więcej niż jeden raz z uprawnienia do 
naprawy Produktu, przy wykorzystaniu sposobu naprawy według uznania Sprzedającego, jest wyłączone jedynie w 
przypadku, gdy uzna on, iż nie może już Produktu naprawić. Do umów zawieranych na podstawie niniejszych postanowień 
wyłącza się rękojmię za wady fizyczne rzeczy i nie stosuje się przepisów aorygirt. 556-576 kodeksu cywilnego w zakresie, 
w którym dotyczą one odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy.  Z uwagi na kompleksowe uregulowanie 
odpowiedzialności gwarancyjnej w niniejszych Ogólnych Warunkach Gwarancyjnych wyłącza się stosowanie przepisów art.  
577-581 kodeksu cywilnego. Roszczenia Kupującego z tytułu wad fizycznych Produktu wygasają z upływem 12 miesięcy od 
jego wydania lub od jego pierwszej rejestracji lub po upływie 24 miesięcy od dostarczenia Produktu do Sprzedającego, w 
zależności od tego, która z okoliczności wystąpi jako pierwsza, chyba że wystąpi jeden z niżej wskazanych przypadków. 
Własność wadliwych Produktów lub części, w zamian za które Sprzedający dostarcza niewadliwe Produkty, w szczególności 
części zamienne, przechodzi nieodpłatnie na Sprzedającego z chwilą wydania Kupującemu niewadliwych Produktów. Jeśli 
w Produkcie wymieniano jakiekolwiek części, roszczenia reklamacyjne mogące wynikać z ewentualnych wad tych części 
wygasają najpóźniej z dniem wygaśnięcia roszczeń w stosunku do całego, pierwotnie nabytego Produktu [w szczególności 
pojazdu]. Koszt dostawy Produktu w celu jego naprawy lub wymiany oraz koszt odbioru Produktu ponosi Kupujący. Produkty 
inne niż oryginalne Produkty MAN objęte są odrębną gwarancją producenta i nie podlegają gwarancji MAN.  

 

 

2. Sprzedający jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie właściwym ze względów technicznych do naprawy lub 
wymiany Produktu, nie później, niż w terminie 30 dni od daty jego dostarczenia przez Kupującego. 

3. Kupujący może wykonywać swoje uprawnienia z gwarancji w Autoryzowanych Stacjach Obsługi (ASO) Sprzedającego.  

4. Roszczenia Kupującego z tytułu wad poniżej podanych Produktów wygasają w następujących okresach: 

i. W odniesieniu do nowych pojazdów Sprzedającego wady fizyczne podzespołów, to jest: silników, skrzyni biegów i osi 
napędowych fabrycznie wbudowanych w nowych Produktach - po upływie 24 miesięcy od wydania Produktu lub od jego 
pierwszej rejestracji lub 36 miesięcy od dostawy do zakładu Sprzedającego (w zależności od tego, która z tych okoliczności 
nastąpi jako pierwsza).  

ii w odniesieniu do agregatów i części zamiennych:  

a) wady fizyczne silników, skrzyni biegów, osi napędowych nabywanych jako oddzielne komponenty – po upływie 
24 miesięcy od montażu (w ciągu pierwszych 12 miesięcy od wbudowania bez ograniczenia kilometrowego, potem 
do przebiegu maksymalnie 200.000km) lub 30 miesięcy od wyprodukowania przedmiotu sprzedaży, (w zależności 
od tego, która z tych okoliczności nastąpi jako pierwsza), 

b) wady fizyczne oryginalnych części zamiennych (MAN Genuine Parts®), oryginalnych części ecoline (MAN 
Genuine Parts® ecoline) oraz oryginalnych akcesoriów (MAN Genuine Accessories®) – po upływie 24 miesięcy 
od wydania Produktu. 

iii Wystąpienie korozji kabiny kierowcy jest objęte 60-miesięczną gwarancją Sprzedającego od dnia pierwszej rejestracji lub 
wydania Produktu lub 66-miesięczną gwarancją od dostawy Produktu do zakładu Sprzedającego (w zależności od tego, 
która z tych okoliczności nastąpi jako pierwsza). Warunkiem gwarancji kabiny jest: 

a) dodatkowa konserwacja po upływie 12 miesięcy od daty pierwszej rejestracji; 
b) dodatkowa konserwacja po upływie 36 miesięcy od daty pierwszej rejestracji; 
c) przeprowadzenie dodatkowej konserwacji wyłącznie przez ASO oraz doręczenie przez Kupującego dowodu 

wskazanej konserwacji;  
d) zlecenie usunięcia szkód mechanicznych warsztatowi serwisowemu zaakceptowanemu przez Sprzedającego; 
e) dokonanie konserwacji przestrzeni zamkniętych zgodnie z regulacjami Sprzedającego zawartymi w instrukcji 

obsługi oraz karcie gwarancyjnej, przy uwzględnieniu, że pojazdy używane w trudnych warunkach np. pojazdy do 
transportu cementu lub wapna, nawozów lub kwasów pokryto lakierem kryjącym na bazie żywicy akrylowej 2K. 
Niniejsze dotyczy pojazdów do transportu mleka, betoniarek, które są regularnie czyszczone ługami; 

f) poinformowanie Sprzedającego o wadzie niezwłocznie po uzyskaniu przez Kupującego informacji o istnieniu 
wady. 

5. Za wady nie uznaje się uszkodzeń produktu powstałych wskutek: 

a) siły wyższej; 
b) działania mechanicznej siły zewnętrznej; 
c) nieprzestrzegania instrukcji obsługi; 
d) zaniechania przeprowadzania zalecanych lub obowiązkowych prac konserwacyjnych lub ich nieprofesjonalnej 
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realizacji; 
e) nieprofesjonalnych zmian dokonanych w częściach; 
f) montażu obcych części lub jakichkolwiek innych modyfikacji produktu, które nie zostały autoryzowane przez 

Sprzedającego;  
g) normalnego zużycia części produktu, w szczególności akumulatorów, okładzin sprzęgła, okładzin hamulcowych, 

bębnów hamulcowych, pasków klinowych, łożysk, sprzęgów przyczepowych, sprzęgów siodłowych, gum wycieraczek, 
szkła (uderzenia), żarówek, dętek giętkich zwijakowych i kabli spiralnych; przy czym Sprzedający decyduje, czy dana 
część produktu jest częścią podlegającą normalnemu zużyciu;  

h) niewłaściwego zachowania podczas jazdy; 
i) wypadków; 
j) pożaru albo eksplozji; 
k) użytkowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, 
l) wykorzystania paliwa niewłaściwej jakości lub niewłaściwego rodzaju oraz zaczopowanych lub zabrudzonych 

przewodów paliwowych lub filtrów. 

6. Jeśli Kupujący zamówi Produkt zawierający części inne, niż produkowane przez Sprzedającego lub inne, niż wykorzystuje 
on do produkcji lub serwisowania Produktów, części takie wmontowane przez Sprzedającego na życzenie Kupującego, nie 
podlegają gwarancji. Jeśli części, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą przyczyną wady Produktu, gwarancja 
Produktu zostaje wyłączona. Powyższe zasady wyłączenia gwarancji stosuje się również, gdy Kupujący złoży zamówienie, 
o którym mowa w zdaniu pierwszym, w przypadku wymiany części Produktu objętej gwarancją. 

II. Odpowiedzialność za wady Produktu 

1. Oprócz odpowiedzialności gwarancyjnej za wady, uregulowanej punktem rzymskim jeden, Sprzedający nie ponosi 
odpowiedzialności odszkodowawczej, to jest: za jakiekolwiek straty pośrednie lub bezpośrednie pozostające w związku z 
wadami Produktów lub za utratę korzyści, które Kupujący lub podmiot trzeci mógłby osiągnąć, gdyby Sprzedający nie wydał 
Produktu obarczonego wadą, aż do granic szkody wyrządzonej umyślnie. Wysokość roszczeń gwarancyjnych 
przysługujących Kupującemu z tytułu wad Produktu ograniczona jest do wartości rynkowej wadliwej części Produktu z chwili 
wystąpienia wady. Koszty dodatkowe powstałe w związku z realizacją usługi gwarancyjnej nie podlegają pokryciu przez 
Sprzedającego. 

2. Kupujący może dochodzić roszczeń z tytułu usunięcia wad fizycznych u Sprzedającego lub u innych podmiotów, powołanych 
przez Sprzedającego do serwisowania Produktu (ASO); w ostatnim przypadku Kupujący musi pisemnie poinformować o tym 
Sprzedającego.  

III. Gwarancja Przedłużona 

1. W trakcie pierwszych 12 miesięcy obowiązywania gwarancji (gwarancji podstawowej) dla całego pojazdu Kupujący może 
zakupić  gwarancję przedłużoną obejmującą Produkt (lub jego część). Do gwarancji przedłużonej stosuje się postanowienia 
punktu rzymskie jeden i dwa, chyba że co innego wynika z postanowień punktu niniejszego. Warunkiem uzyskania i 
zachowania ważności gwarancji przedłużonej jest przestrzeganie przez Kupującego obowiązków koniecznych do 
zachowania gwarancji podstawowej (przestrzeganie instrukcji obsługi, zapewnienie należytego i terminowego 
przeprowadzania zalecanych prac konserwacyjnych, użytkowanie Produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, brak 
dokonywania nieautoryzowanych przez Sprzedającego zmian lub montażu części w Produkcie itp.)  

2. Kupujący otrzyma od Sprzedającego dodatkowy dokument poświadczający objęcie Produktu (lub jego części) gwarancją 
przedłużoną i określający wiążące Kupującego szczegółowe warunki udzielenia gwarancji przedłużonej. Jednoznaczny z 
dokumentem, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest wpis do książki serwisowej, obejmujący kod przedłużonej gwarancji, 
jej czas oraz limit przebiegu w kilometrach. Przyjęcie dokumentu przez Kupującego jest równoznaczne z potwierdzeniem, że 
został on poinformowany o swoich prawach i obowiązkach związanych z udzieleniem gwarancji przedłużonej. W przypadku 
wiedzy bądź podejrzenia Kupującego, że w Produkcie zaistniała usterka objęta gwarancją przedłużoną, jest on zobowiązany 
zgłosić ten fakt niezwłocznie Sprzedającemu i przedstawić Produkt do naprawy lub weryfikacji pod rygorem utraty praw 
wynikających z gwarancji. Zgłaszając usterkę objętą gwarancją przedłużoną Kupujący zobowiązany jest do przedstawienia, 
bez wcześniejszego wzywania przez Sprzedającego, dokumentu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.  

3.  Prace konserwacyjne dotyczące Produktu są definiowane jako „zaplanowana konserwacja” lub „niezaplanowana 
konserwacja”. „Zaplanowana konserwacja” (serwisowanie/przegląd) obejmuje prace przeprowadzane w związku z upływem 
ustalonego okresu czasu użytkowania Produktu lub też przebiegu Produktu – w ramach tego rodzaju konserwacji 
przeprowadzane prace polegają na wymianie takich elementów jak filtry oraz olej. „Niezaplanowana konserwacja” polega na 
wymianie zużytych części. Za zużyte uważa się części, które według ich zwykłej właściwości mają krótką trwałość i zużywają 
się częściej niż kompletny Produkt oraz wymagają wymiany w określonych odstępach czasu. Jeżeli w trakcie 
serwisowania/przeglądu okaże się, że część została zużyta, a przyczyna konieczności jej wymiany nie wynika z wady 
materiału czy winy po stronie producenta, taka część nie jest objęta Gwarancją Przedłużoną. 

Z zastrzeżeniem postanowień punktów rzymskie I – III, częściami nieobjętymi Gwarancją Przedłużoną są nadto: 

 baterie i akumulatory, 

 części i elementy jedynie instalowane przez MAN a dostarczone przez klienta (w szczególności kasowniki, biletomaty, 
itp.), 

 opony, ciężarki wyważające, 

 okładziny i szczęki hamulcowe, 

 tarcze i bębny hamulcowe, 

 uszczelki, 
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 filtry (w szczególności filtr AdBlue, filtr cząstek stałych, filtr ciśnieniowy z hydronapędem, filtr wentylacyjno-
odpowietrzający, filtr wspomagania kierownicy, filtr wewnętrzny/przeciwpyłowy, filtr paliwa, filtry paliwa/wody dla 
dodatkowego ogrzewania, filtr płynu chłodzącego, filtr do wody chłodzącej, suchy/mokry filtr powietrza, filtr oleju), 

 szyby (uszkodzenia fizyczne, mechaniczne, w tym przez odłamki i kamienie), 

 paski klinowe, prążkowane paski klinowe, paski zębate, 

 sprzęgło (w zakresie zużycia oraz wad fizycznych), 

 sprzęgło/płyn chłodzący/płyny hydrauliczne (których uszkodzenia nie wiążą się z rzeczywistą szkodą), 

 oświetlenie (żarówki, lampy), 

 pióra wycieraczek, 

 oleje, smary (w tym używane w trakcie prac konserwacyjnych oraz nie są związane z rzeczywistą szkodą), 

 części i elementy bezpośrednio związane z napędem gazowym (elementy CNG). 
Wymiana wyżej wskazanych części/elementów, które zostały zużyte na skutek eksploatacji, nie podlega Gwarancji 
Przedłużonej i jest traktowana jako „nieplanowana konserwacja” Produktu, której wszelkie koszty (w tym koszty 
serwisowania) pokrywa Kupujący. 
 

4. Uszkodzenie wywołane przez część lub element nieobjęty Gwarancją Przedłużoną, a skutkujące uszkodzeniem Produktu w 
zakresie podlegającym naprawie gwarancyjnej wyłącza możliwość skorzystania z Gwarancji Przedłużonej co do 
przedmiotowej naprawy. Niezależnie od powyższego, Sprzedający pokrywa wyłącznie koszty naprawy Produktów MAN 
wraz z kosztami dodatkowymi, związanymi bezpośrednio i wyłącznie z przedmiotową naprawą. Gwarancja Przedłużona nie 
pokrywa kosztów pośrednich, takich jak w szczególności odszkodowanie za wygenerowaną zwłokę, czy kosztów wynajmu 
pojazdu  zastępczego a także koszty holowania. 

5. W przypadku zmiany właściciela Produktu, poprzedni właściciel powinien przekazać nowemu właścicielowi dokument, o 
którym mowa w ustępie 2 zdanie pierwsze oraz poinformować o obowiązkach związanych z udzieleniem gwarancji 
przedłużonej. Sprzedający nie odpowiada gwarancyjnie za skutki wynikające z braku poinformowania nowego właściciela 
pojazdu o jego obowiązkach. 


