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Szanowny Kliencie,
Dziękujemy za zakup zabudowy. Mamy nadzieję, że nasz
produkt będzie spełniał Państwa oczekiwania. Firma LAMAR
za najważniejszy cel stawia sobie najwyższą jakość oferowanych przez nas produktów oraz najwyższy standard obsługi
klienta.
Przed rozpoczęciem eksploatacji zabudowy prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją użytkowania oraz przestrzeganie podanych w niej zaleceń.
Dążąc do ciągłej poprawy jakości naszych wyrobów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian wynikających
z bieżących modernizacji, a nie ujętych w niniejszej instrukcji.
Za błędy w druku sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
Będziemy wdzięczni za przekazanie nam uwag i spostrzeżeń
na temat konstrukcji i działania zabudowy.
W przekonaniu, że będą Państwo zadowoleni z naszego produktu, życzymy szerokiej drogi.
Upewnij się, że podręcznik jest zawsze dostępny (miejsce
gdzie znajduje się instrukcja obsługi oraz książka gwarancyjna oznaczone jest naklejką) :
Upewnij się, że tylko przeszkolony personel pracuje
z produktem.
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Wstęp
Przed rozpoczęciem użytkowania zabudowy izotermicznej Lamar, należy
dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcja ta powinna znajdować się w pojeździe przez cały czas jego użytkowania. Istotnym jest
aby cyklicznie przeprowadzać przeglądy serwisowe oraz konserwacje,
w zalecanych odstępach czasu. Stosowanie się do poniższych zaleceń zapewni bezpieczne użytkowanie oraz długą eksploatację.
W niniejszej instrukcji, zawarte dane dotyczą przykładowego modelu zabudowy. Szczegółowe dane oraz dokumentacja opcjonalnego wyposażenia
znajdują się w stosownych dokumentach.
Tabliczka znamionowa umieszczona jest na każdej zabudowie firmy Lamar,
oprócz wkładów izotermicznych. Znajdują się na niej dane identyfikacyjne
zabudowy oraz pojazdu, na którym dana zabudowa została zainstalowana.
Tabliczka znamionowa jest niezbędna do wykonywania prac serwisowych
z tytułu gwarancji. Znajduje się ona na zewnętrznej stornie przedniej ściany chłodni/izotermy, po prawej stronie.

Znaczenie symboli wykorzystywanych w niniejszej instrukcji:
Znak ten ma za zadanie zwrócić uwagę na elementy użytkowania, mające bezpośredni związek z powstaniem uszkodzeń sprzętu lub ograniczenia jego sprawności.

Znak ten ma za zadanie zwrócić szczególną uwagę na elementy użytkowania, mające bezpośredni związek z powstaniem zagrożenia życia, ciężkich obrażeń lub uszkodzenia mienia, bądź innych poważnych konsekwencji.

Środki bezpieczeństwa
Zabrania się demontażu oraz modyfikacji elementów: bezpieczeństwa, oświetlenia oraz ułatwiających użytkowanie przestrzeni ładunkowej. Ingerencja w konstrukcję może przyczynić się do powstania obrażeń, utraty zdrowia oraz uszkodzenia przewożonego ładunku. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji, firma Lamar nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku ingerencji
w konstrukcję zabudowy.

UWAGA
- nie demontować zewnętrznej pokrywy agregatu chłodniczego. Agregat chłodniczy może być obsługiwany wyłącznie przez autoryzowany personel producenta agregatu.
- nie rozbierać ani nie ingerować w urządzenia grzewcze. Urządzenia te są naprawiane oraz serwisowane przez autoryzowane punkty
obsługi.
- nie otwierać skrzynki elektrycznej przy włączonym zasilaniu. Sprawdzanie połączeń elektrycznych pod napięciem może doprowadzić
do uszkodzenia elektrycznych komponentów pojazdu oraz zabudowy.
- ingerencja w instalację elektryczną zabudowy, może przyczynić sie do powstania pożaru, uszkodzeń komponentów elektrycznych, oraz
zakłócenia działania systemu chłodniczego.
- nie dotykać łopat wentylatorów agregatu podczas jego pracy oraz gdy jest on podłączony do zasilania.
- nie palić papierosów oraz nie spożywać alkoholu w zabudowie

UWAGA
- zachować szczególną ostrożność w przypadku rozszczelnienia obiegu czynnika chłodniczego agregatu. Wdychanie oparów czynnika działa dusząco oraz odurzająco. Powoduje
utratę zdolności poruszania się i świadomości. Objawy to zawroty i bóle głowy, mdłości
i zakłócenia koordynacji ruchu. Kontakt czynnika ze skórą w fazie ciekłej, może spowodować odmrożenia.
- przy kontakcie oleju sprężarkowego z oczami, należy natychmiast przemyć je dużą ilością
wody przez 15min, trzymając powieki otwarte. Zamiennie z wodą, można używać soli
fizjologicznej.
-przeładowanie oprócz utraty gwarancji, może spowodować wypadek w ruchu drogowym.
- mycie wnętrza zabudowy wykonywać tylko i wyłącznie przy przynajmniej jednych, całkowicie otwartych drzwiach.
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- przed zamknięciem drzwi zabudowy należy zawsze upewnić sie czy nikt nie pozostał w środku. Ze względu na przeznaczenie zabudowy,
nie występuje w niej wymiana powietrza, co skutkuje kategorycznym zakazem przewożenia w niej ludzi oraz zwierząt.
- w kabinie sypialnej zabrania się podłączania urządzeń elektrycznych w których pobór prądu przekracza 100 W.
Przedstawia to naklejka zamieszczona z prawej strony.

Instrukcja obsługi i transportu
Chłodnie, izotermy oraz wkłady termiczne Lamar Cool służą do podtrzymywania temperatury. Nie są one w stanie schłodzić
lub podgrzać produktów, które są nimi transportowane.
Do zabudowy należy wkładać towar o takiej samej temperaturze co we wnętrzu przestrzeni ładunkowej. Chłodnie Lamar
przystosowane są do utrzymania ujemnych temperatur (do -20°C). Izotermy zdolne są z kolei utrzymywać stabilną dodatnią temperaturę (do 30°C z urządzeniem grzewczym).

Chłodnia
Pojazd z włączonym agregatem chłodniczym powinien stać w miejscu umożliwiającym dobrą wentylację wymiennika ciepła. Należy
unikać postoju przy źródłach ciepła. Przyczynia się to do wzmożonej pracy agregatu, co powoduje zwiększenie zużycia energii-paliwa.
Towarzyszy temu zwiększony poziom hałasu oraz zmniejszone osiągi urządzenia.
Transport chłodnią ciepłych produktów, podnosi wewnętrzną temperaturę zabudowy. Może przyczynić się to do powstania większej
wilgotności, co przełoży się na większe osadzanie lodu oraz szronu. W skrajnych przypadkach, może to spowodować przymarznięcie
drzwi. W takiej sytuacji należy wyłączyć agregat chłodniczy i pozostawić zabudowę do rozmrożenia. Co jakiś czas można próbować
ciągnąć za uchwyt drzwi, nie stosując przy tym nadmiernej siły, aby nie uszkodzić uszczelek. Transport chłodnią towarów o wyższej
temperaturze niż wnętrze przestrzeni ładunkowej jest zakazane.
Zastawianie kanałów powietrznych agregatu chłodniczego jest zabronione. Należy zwrócić uwagę na przewóz ładunku w pobliżu wylotu
zimnego powietrza. Może to skutkować zbytnim przechłodzeniem produktów, szczególnie tych, na które jest skierowany bezpośredni
strumień powietrza z urządzenia.
Włączony agregat chłodniczy wymusza cyrkulację wewnątrz zabudowy. Zimne powietrze
krąży począwszy od dachu, zmieniając kierunek na tylnych drzwiach i wracając przy podłodze, aby ostatecznie przy przedniej ścianie zostać wciągnięte do agregatu i z powrotem
ochłodzone (rys1). Ważnym jest aby ładunek nie blokował obiegu powietrza, to znaczy,
że musi pozostać odstęp między ładunkiem a tylną i przednią ścianą zabudowy oraz jej
dachem. Przewożony towar powinien być również ułożony tak, aby zimne powietrze mogło
przez niego swobodnie przechodzić.
Niezastosowanie się do powyższych zaleceń, może ograniczyć właściwy przepływ i utrzymanie równomiernej temperatury w całej objętości kontenera.
Panel obsługi agregatu chłodniczego, znajduje sie w widocznym miejscu wewnątrz kabiny pojazdu. Jego obsługa opisana jest w oddzielnej instrukcji systemu chłodniczego.
Rozmrażanie powinno odbywać się cyklicznie, z okresem zależnym od typu przewożonych towarów, jak również w czasie przestoju
pojazdu. Służy to wydłużeniu okresu eksploatacyjnego agregatu oraz znacznie ułatwia utrzymanie chłodni w czystości. Rozmrażanie
przebiega w sposób naturalny lub za pomocą odpowiedniej funkcji dostępnej w panelu obsługi. Sposób naturalny polega na wyłączeniu
agregatu chłodniczego oraz otwarciu wszystkich drzwi zabudowy. Po roztopieniu sie lodu oraz szronu, przed ponownym rozpoczęciem
użytkowania, warto umyć zabudowę od wewnątrz, oraz wykonać prace konserwacyjne opisane w stosownym rozdziale.

Podczas użytkowania chłodni, należy zwrócić uwagę na przewody odprowadzające skropliny z parownika, przewody klimatyzacyjne oraz elektryczne. Nieodpowiednio rozmieszczony
ładunek, może przyczynić się do ich uszkodzenia.

Izoterma
Podczas użytkowania izotermy należy zwrócić uwagę na nagrzewanie się zewnętrznych ścian zabudowy. Panel obsługi urządzenia
grzewczego znajduje sie w widocznym miejscu wewnątrz kabiny pojazdu. Jego obsługa opisana jest w oddzielnej instrukcji systemu
ciepłowniczego.
Agregat grzewczy do swojej pracy pobiera paliwo bezpośrednio ze zbiornika pojazdu. Ważnym jest aby unikać jazdy przy niskim pozio-
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mie paliwa. Grozi to zapowietrzeniem układu paliwowego silnika oraz urządzenia. Podczas tankowania, agregat musi być wyłączony.
Podczas użytkowania agregatu grzewczego w okresie jesienno-zimowym, należy zwrócić uwagę na stosowany w tym czasie olej napędowy. Niska temperatura sprawia, iż z letniego paliwa wytrąca się parafina, która bardzo często zatyka cienkie przewody paliwowe
agregatu, prowadząc do braku możliwości jego uruchomienia. W celu uniknięcia tego typu sytuacji, należy w miarę wcześnie tankować
paliwo przystosowane do użytkowania w ujemnych temperaturach, oraz zadbać o to aby agregat wypalił letnią jego odmianę.
Nigdy nie uruchamiać i nie używać urządzenia grzewczego w zamkniętych
pomieszczeniach. Spaliny z dodatkowego układu ogrzewania zawierają
między innymi bezwonny i bezbarwny tlenek węgla, który jest gazem trującym, zagrażającym życiu i zdrowiu. Tlenek węgla może spowodować utratę świadomości, a następnie śmierć.
Zastawianie kanałów powietrznych w urządzeniu grzewczym jest surowo zabronione.
Należy zwrócić uwagę na przewóz produktów w pobliżu wylotu ciepłego powietrza.
Może to skutkować przegrzaniem produktu lub jego opakowania.
W celu utrzymania równomiernej temperatury wewnątrz całego przedziału ładunkowego zabudowy, należy rozmieszczać ładunek w taki sposób aby umożliwiał on
cyrkulację powietrza. Szczegółowy opis jest umieszczony powyżej, dla przykładu chłodni.

Zabudowa ogólnie
W zabudowach zabronione jest przewożenie żywych osób i zwierząt, grozi to śmiercią z powodu uduszenia i hipotermii.
Ze względu na zastosowanie, zabudowy są całkowicie szczelne, co eliminuje dopływ powietrza z atmosfery. Istnieje również
ryzyko włączenia agregatu chłodniczego podczas jazdy.
Należy zachować szczególną ostrożność podczas wchodzenia do przestrzeni ładunkowej, korzystając przy tym z elementów ułatwiających do niej dostęp. W zabudowach kontenerowych, pod tylnymi oraz bocznymi drzwiami znajdują się składane drabinki. W celu ich
wysunięcia należy pociągnąć i obrócić zabezpieczenie uchwytu. Następnie chwycić za rączkę i ciągnąć ją do końca, w swoim kierunku.
Przed wejściem na drabinkę, należy chwycić uchwyt po prawej stronie drzwi. Zawsze należy wychodzić z zabudowy tyłem, z zachowaniem zasad w odwrotnej kolejności do wchodzenia.
Podczas załadunku i rozładunku, należy zwracać uwagę na próg załadunkowy. W jego okolicy lub w nim samym (w zależności od konfiguracji), znajdują się elementy zamykania, które łatwo mogą ulec uszkodzeniu.
Ładunek należy rozmieszczać na całej powierzchni podłogi zabudowy. Ma to na celu zmniejszenie nacisku jednostkowego, oddziaływującego na podłogę, oraz powoduje lepsze rozłożenie ciężaru względem dwóch osi. Niezastosowanie się do powyższego polecenia grozi
utratą gwarancji z tytułu uszkodzenia podłogi, a także przekroczeniem dopuszczalnego nacisku na tylną oś.
Ładunek należy zabezpieczać w prawidłowy sposób, do listew mocowania (akcesoria opcjonalne). Listwy mocowania ładunku
są dostępne w kilku wariantach, różniących się od siebie maksymalnym dopuszczalnym obciążeniem. Ładunek może być
dzięki nim zabezpieczony na dwa sposoby:
- przy pomocy rozpórek, mocowanych w specjalnych uchwytach listew.
- za pomocą pasów transportowych, którymi przepasa się ładunek, w obrębie tylko jednej listwy.
W przypadku listew i uchwytów do mocowania ładunku, maksymalny naciąg pasa to 400daN, co równa się w przybliżeniu 400kg. Przekroczenie tej wartości powoduje uszkodzenie mocowania. Dla uchwytów przy podłodze, minimalny kąt miedzy pasem a podłogą nie może
być mniejszy niż 30o. W przeciwnym wypadku grozi to zerwaniem uchwytu. Sposób mocowania umieszczony jest również na zabudowie.
W sposób trwały umieszczone są naklejki informacyjne.

Samodzielne zamontowanie dodatkowych listew jest równoznaczne
z utratą gwarancji. Kategorycznie zabrania się spinania pasem dwóch listew mocowania ładunku, np. w poprzek, może to spowodować przyciągnięcie się dwóch ścian zabudowy, co jest równoznaczne z ich nie odwracalnym uszkodzeniem.
Za pomocą uchwytów do mocowania ładunku, umieszczonych w podłodze
(akcesorium opcjonalne), należy spinać ładunek na krzyż pasem transportowym. Inne geometryczne sposoby rozmieszczenia pasa, np. w poprzek,
nie są dozwolone. Źle zabezpieczony lub nie zabezpieczony ładunek, podczas nagłego manewru hamowania lub wypadku, może zostać wyrzucony
do przodu, uszkadzając wewnętrzne poszycie zabudowy. Zbyt cienkie,
uszkodzone lub nieodpowiednie pasy transportowe, zastosowane do przywiązania ładunku, w razie gwałtownego hamowania lub kolizji mogą ulec
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zerwaniu. Grozi to wypadkiem drogowym, uszkodzeniem ładunku oraz zabudowy.
W celu usztywnienia konstrukcji naczepy, należy bezwzględnie spiąć na krzyż konstrukcję naczepy
na jej końcu pasami, celem zabezpieczenia profili prowadzących rolek służących do zsuwania plandeki
w kierunku przodu naczepy w sposób przedstawiony na poniższej ilustracji. Dodatkowo plandeka powinna być pospinana pasami naciągającymi z boku i przodu naczepy celem wyeliminowania wpływu
silnego wiatru bocznego na konstrukcję stelaża.
Odboje gumowe, montowane opcjonalnie, służą jedynie do zminimalizowania ewentualnych szkód,
powstałych podczas wykonywania manewru cofania. Nie służą one do kontaktowego podjeżdżania
do przeszkody, np. rampy.
Zabronione jest przewożenie produktów płynnych bez opakowania, a także wykorzystywanie szczelności zabudowy do celów pokrewnych.

Przeładowanie jest surowo zabronione. Przekroczenie maksymalnej masy całkowitej pojazdu, może doprowadzić do wypadku drogowego. Parametry przeładowanego samochodu, znacząco odbiegają od jego fabrycznej specyfikacji. Zbyt duże
obciążenie lub złe rozmieszczenie ładunku powoduje uszkodzenie podłogi zabudowy. Uszkodzenie poszycia zabudowy wiąże
się tylko i wyłącznie z jego wymianą. Żadna procedura naprawcza, typu klejenie czy zgrzewanie nie zapewni utrzymania współczynnika
przenikalności cieplnej na poziomie zagwarantowanym przez producenta.
Drzwi zabudowy należy zamykać w odpowiedniej kolejności:
-najpierw boczne (jeśli występują)
-następnie drzwi tylne. Lewe należy zamykać i otwierać lewą ręką, prawe prawą
-ostatecznie drzwi łączące przestrzeń ładunkową z kabiną kierowcy (jeśli występują)
Zabrania się korzystania lub pozostawiania otwartych drzwi łączących przestrzeń ładunkową z kabiną kierowcy, podczas jazdy oraz
na postoju, gdy silnik pojazdu jest włączony. Zamykanie chłodni/izotermy pod klucz jest manualne. Zamek znajduje się pod klapką,
na środku uchwytu każdych drzwi. W celu zamknięcia, kluczyk należy włożyć do bębenka zamka oraz obrócić go w prawo o 180o. Otwieranie analogicznie w lewo. Do każdej zabudowy dołączany jest komplet dwóch kluczy.
W celu zablokowania maksymalnie otwartych drzwi zewnętrznych zabudowy kontenerowej, należy użyć trzymacza drzwi. Przy uchwycie
do otwierania są zainstalowane trzymacze, w formie paska z klamrą. Zakłada się go na haczyk przymocowany na ścianie zabudowy.
Należy zachować ostrożność przy używaniu trzymacza drzwiowego, jego niestaranne założenie, może spowodować nieoczekiwane
zwolnienie drzwi z ustalonej pozycji.
Nieprawidłowo zamknięte drzwi mogą się nieoczekiwanie otworzyć i spowodować zagrożenie lub wypadek. Wszystkie drzwi,
należy zawsze zamykać i blokować w sposób ostrożny i kontrolowany. Oświetlenie wewnątrz zabudowy, włącza się poprzez naciśnięcie jej wewnętrznej oprawy. Opcjonalnie włącznik światła może być zamontowany w tylnej części kontenera, oraz w kabinie
pojazdu. Skrzynka elektryczna zabudowy znajduje się wewnątrz komory silnika. Są w niej połączenia agregatu oraz oświetlenia zabudowy
z instalacją elektryczną pojazdu. W razie zwarcia, obwody zabezpieczone są odpowiednimi bezpiecznikami.
Przed rozpoczęciem jazdy, należy upewnić sie czy pasy transportowe są prawidłowo naciągnięte oraz czy wszystkie drzwi są dobrze
zamknięte.

Akcesoria opcjonalne
Akcesoria opcjonalne mogą być zamontowane podczas montażu zabudowy, jak i podczas jej eksploatacji na życzenie klienta. Poniżej
zostało przedstawione zestawienie wyposażenia dodatkowego, montowanego w zależności od typu zabudowy.

6

Chłodnia/Izoterma

Wkłady termiczne Lamar Cool

Drzwi boczne jednoskrzydłowe

Winda

Aerodynamiczny spojler Lamar
Kabina sypialna, w dowolnej konfiguracji wyposażenia oraz
typu
Aerodynamiczne zabudowy międzyosiowe

Podłoga z blachy ryflowanej

Uchwyty do mocowania ładunku

Listwy do mocowania ładunku

Listwy do mocowania ładunku

Przesuwna/stała ściana grodziowa

Ochronne listwy aluminiowe
Uchwyty do mocowania ładunku

Agregaty chłodnicze i grzewcze różnych marek

Kurtyny paskowe

Winda

Agregaty chłodnicze i grzewcze różnych marek

Konstrukcja zamknięcia drzwi- wewnętrzne lub
zewnętrzne mocowanie
W przypadku wyboru desek aluminiowych w skrzyni z plandeką, istnieje konieczność doposażenia ich w akcesoryjne osłony
(osłona desek aluminiowych).

Deklaracja zgodności
Firma Lamar Sp. z o.o. deklaruje, iż sprzedawane przez nią zabudowy, posiadają
wymagane certyfikaty ISO, obowiązujące na terenie Unii Europejskiej oraz wielu innych
państw świata.

Warianty listew mocowania ładunku
oraz ślizgów w zależności od typu zabudowy

Wypukła nawierzchniowa

Wypukła

Wpuszczana
(ściany podłoga i sufit)

Airline półokrągła
(nawierzchniowa)

Listwa okopowa
60,160,260mm

Prostokątna nawierzchniowa

Ślizg
140mm lub 260mm
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Właściciel
Imię:

Nazwisko:

Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Tel.

Tel. kom.

E-mail:

Pojazd
VIN:
Rok produkcji:

Nr rejestracyjny:

Przebieg:

Zabudowa
Nr seryjny:

Nr zamówienia:

Data wys. gwarancji:
Uwagi:

Podpis i pieczęć wystawiającego
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Gwarancja
Objęcie zabudowy dwuletnią gwarancją następuje poprzez czytelne wypełnienie książki gwarancyjnej i podstemplowanie jej przez punkt sprzedaży.
Warunki gwarancji wymagają wykonania jednego bezpłatnego przeglądu technicznego przy przebiegu do 15 000 km lub w okresie użytkowania do 6 miesięcy od daty wystawienia gwarancji oraz przeglądów płatnych wykonywanych każdorazowo wraz z przeglądem pojazdu, na którym
zainstalowano zabudowę.
1. PPHU LAMAR jest producentem i gwarantem zabudowy objętej niniejszą gwarancją
i świadczy usługi z tytułu napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych.
2. Uprawnienia z tytułu gwarancji mogą być realizowane wyłącznie po przedstawieniu przez użytkownika ważnej książki gwarancyjnej.
3. Obowiązki Nabywcy – użytkownika
• Użytkownik zobowiązany jest do eksploatowania zabudowy zgodnie
z przeznaczeniem i na zasadach określonych w instrukcji obsługi.
• W każdym przypadku, parametry zabudowy, mają wyższą rangę w stosunku do parametrów użytkowych pojazdu, na którym ta zabudowa
została zainstalowana.
• W przypadku ujawnienia wady wyrobu w okresie gwarancyjnym, użytkownik obowiązany jest zgłosić to niezwłocznie u Gwaranta przedstawiając jednocześnie książeczkę gwarancyjną i wyrób do zbadania. Kwalifikacji uszkodzenia dokonuje Gwarant w siedzibie firmy w Smardzowie lub autoryzowany punkt serwisowy LAMAR
• Utrzymania wyrobu w czystości (zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz)
4. Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć wyrób do naprawy gwarancyjnej do siedziby firmy w Smardzowie. Wyrób dostarczony do naprawy gwarancyjnej powinien być czysty i spełnić warunki gwarancji.

Warunki gwarancji
1. Udzielona gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Gwarancja zostaje wykonana wyłącznie na podstawie dokumentu sprzedaży jakim jest oryginalny paragon lub faktura oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna.
3. Gwarant zapewnia użytkownikowi dobrą jakość i sprawne działanie wyrobu przy użytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem, w normalnych warunkach eksploatacyjnych.
4. Gwarant udziela gwarancji na okres 24 m-cy od daty sprzedaży.
5. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę, wymianę części i zespołów, o ile stwierdzona zostanie wada z winy Producenta (błędów konstrukcyjnych, wad materiałów użytych do wykonania zabudowy niewłaściwego wykonania lub montażu).
6. Gwarancja obejmuje wszystkie części i zespoły, zarówno produkcji własnej, jak i kooperacji z wyjątkiem:
• Urządzeń, do których wystawione są odrębne książki gwarancyjne,
• Elementów nadwozia, do których zostały zamontowane dodatkowe urządzenia przez wyspecjalizowane firmy (np. agregaty chłodnicze).
7. Gwarancja w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zmniejsza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi, niezgodności towaru z
umową w myśl ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
8. W przypadku wymiany podczas naprawy gwarancyjnej uszkodzonego zespołu na nowy, gwarancja na ten zespół obowiązuje do czasu trwania
gwarancji na wyrób.
9. Gwarant, na podstawie zgłoszonej reklamacji zobowiązany jest do niezwłocznego jej rozpatrzenia i w przypadku jej uznania do:
• Bezpłatnej naprawy w terminie 14 dni od daty podstawienia wyrobu do siedziby Gwaranta na swój koszt.
• W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin naprawy może być, za pisemnym powiadomieniem użytkownika, przedłużony do 45 dni.
10. Klient zobowiązany jest współdziałać z gwarantem w celu realizacji zobowiązań gwarancyjnych, w szczególności poprzez bezzwłoczne tj.
w terminie nie przekraczającym 14 dni, dostarczeniu wyrobu w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia wystąpienia wady.
11. Reklamowany wyrób jest dostarczany i odbierany przez klienta bezpośrednio do i z siedziby gwaranta. Dostarczenie i odbiór reklamowanego
wyrobu odbywa się na koszt nabywcy.
12. O sposobie wykonania naprawy gwarancyjnej decyduje gwarant.
13. Gwarant nie odpowiada za utratę przychodów, przerwę w prowadzeniu działalności gospodarczej lub funkcjonowaniu procesów technologicznych jak również za bezpośrednie i pośrednie koszty wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania wyrobu.
14. W przypadku stwierdzenia przez serwis, że zgłoszenie było bezpodstawne w całości lub w części, serwis powiadomi użytkownika i zaproponuje
mu odpłatną usługę serwisową.
15. Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych, jeżeli działalność serwisowa zakłócona zostanie
nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze siły wyższej lub gdy w uzgodnionym wcześniej terminie Klient nie dostarczył wyrobu.
16. W zakresie ukrytych wad materiałowych w przypadku wykonanej naprawy, gwarancji podlegają tylko części uwzględnione w kosztach naprawy
- dotyczy to również napraw dokonanych na zasadzie wymiany.
17. Jedna godzina serwisowa liczona jest jako dwie roboczogodziny pracownika.
18. Zużywanie się elementów eksploatacyjnych, takich jak: zawiasy, uszczelki, zamknięcia drzwi, żarówki, włączniki świateł oraz bezpieczniki nie
podlegają gwarancji.
19. Niniejsza gwarancja podlega prawu polskiemu i jest nie przenośna.

Użytkownik traci gwarancję na wyrób w przypadku:
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Konserwacja
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Przeprowadzone naprawy/Uwagi
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Smardzów 30c
56 - 400 Oleśnica
biuro@lamar.com.pl
www.lamar.com.pl

+48 71 39 67 200
+48 71 39 67 201
bok@lamar.com.pl

