
Europejski Serwis Gwarancyjny
Dziękujemy za zakup produktu marki Olympus.

W przypadku stwierdzenia wady posiadanego produktu, chociaż jest to mało prawdopodobne, 
mimo że był on prawidłowo eksploatowany (zgodnie ze znajdującą się w zestawie pisemną 
Instrukcją obsługi), w obowiązującym w danym kraju okresie gwarancyjnym zostanie on 
nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony zgodnie z decyzją firmy Olympus, o ile został zakupiony 
u autoryzowanego dystrybutora firmy Olympus wskazanego w witrynie: http://www.olympus-
europa.com w obszarze działania OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG. Aby umożliwić firmie 
Olympus jak najszybsze wypełnienie zobowiązań gwarancyjnych na poziomie gwarantującym 
pełną satysfakcję, należy zanotować wymienione poniżej informacje i postępować zgodnie ze 
znajdującymi się tam zaleceniami.

1. W celu zgłoszenia reklamacji w ramach niniejszej gwarancji, należy postępować zgodnie z 
instrukcjami dotyczącymi rejestracji i śledzenia zgłoszenia (ta usługa jest dostępna tylko w 
niektórych krajach) podanymi w witrynie http://consumer-service.olympus-europa.com , albo przed
upływem okresu gwarancyjnego obowiązującego w danym kraju dostarczyć dany produkt wraz z 
oryginalną fakturą lub dowodem jego zakupu i wypełnioną kartą gwarancyjną do punktu sprzedaży,
gdzie produkt ten został zakupiony, lub dowolnego punktu serwisowego produktów Olympus 
wymienionego w witrynie http://www.olympus-europa.com w obszarze działania OLYMPUS 
EUROPA SE & Co. KG.

2. Należy upewnić się, że karta gwarancyjna została właściwie wypełniona przez firmę Olympus 
albo jej autoryzowanego przedstawiciela lub serwisu. Z uwagi na to, prosimy o sprawdzenie, czy 
wypełniono imię i nazwisko nabywcy, nazwę punktu sprzedaży, numer seryjny urządzenia oraz rok,
miesiąc i dzień zakupu, albo o dołączenie do karty gwarancyjnej oryginalnej faktury bądź dowodu 
zakupu (z nazwą sprzedawcy, datą zakupu oraz rodzajem produktu).

3. Kartę gwarancyjną należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, ponieważ duplikaty nie są 
wystawiane.

4. Należy pamiętać, że firma Olympus nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani kosztów 
związanych z dostarczeniem produktu do punktu sprzedaży lub autoryzowanego punktu 
serwisowego Olympus.

5. Niniejsza gwarancja nie obejmuje poniższych usterek, za naprawę których użytkownik zostanie 
obciążony kosztami nawet we wspomnianym powyżej okresie gwarancyjnym.

a. Usterki wynikłe z nieprawidłowej obsługi (na przykład użytkowanie niezgodne z Instrukcją 
obsługi itp.)

b. Usterki wynikłe z napraw, przeróbek, czyszczenia itp. wykonywanych przez osoby niezwiązane z
firmą Olympus lub autoryzowanym punktem serwisowym firmy Olympus.

c. Usterki lub uszkodzenia powstałe po zakupie produktu w trakcie jego transportu, w wyniku 
upadku, uderzenia itp.

d. Usterki lub uszkodzenia powstałe w wyniku pożaru, trzęsienia ziemi, powodzi, wyładowań 

http://consumer-service.olympus-europa.com/


atmosferycznych, innych klęsk żywiołowych, zanieczyszczenia środowiska oraz wahań napięcia 
zasilającego.

e. Usterki wynikłe z braku dbałości lub niewłaściwego przechowywania (przykładowo w 
warunkach wysokiej temperatury i wilgotności, w sąsiedztwie środków owadobójczych, na 
przykład naftaliny, lub szkodliwych środków farmaceutycznych itp.), nieodpowiedniej konserwacji 
itp.

f. Usterki wynikłe z użytkowania wyczerpanych baterii/akumulatorów itp.

g. Usterki powstałe na skutek przedostania się piasku, błota, wody itp. do wnętrza obudowy 
produktu.

6. Odpowiedzialność firmy Olympus będzie ograniczać się wyłącznie do naprawy lub wymiany 
produktu. Wyklucza się jakąkolwiek odpowiedzialność z tytułu gwarancji za straty pośrednie lub 
wtórne bądź też wszelkiego rodzaju szkody poniesione przez klienta, spowodowane wadą danego 
produktu, a w szczególności straty lub szkody po stronie obiektywów, filmów, innego sprzętu lub 
akcesoriów używanych z danym produktem lub wszelkie straty wynikłe z opóźnienia w naprawie 
bądź też z utraty danych. Nie ma to wpływu na istotne regulacje prawne.

Postanowienia Lokalnych i Ogólnoświatowych Gwarancji
Olympus – Gwarancja producenta 

Olympus Polska sp. z o.o., z siedziba w Warszawie (02-676) przy ul. Suwak 3, gwarantuje 
Nabywcy poprawne działanie towaru, na który została wystawiona karta gwarancyjna, pod 
warunkiem użytkowania zgodnego z przeznaczeniem oraz zasadami określonymi w instrukcji 
obsługi doręczonej Nabywcy wraz z tym towarem. 

Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży i obejmuje towary zakupione i znajdujące 
się w momencie zgłoszenia na terenie Polski. Usterki lub wady towaru ujawnione w tym okresie 
będą usuwane bezpłatnie zgodnie z warunkami określonymi poniżej. 

Gwarancja jest ważna tylko wówczas, jeśli w autoryzowanym punkcie serwisowym Olympus 
zostanie przedstawiona wraz z dowodem zakupu. Wyjątek stanowią dyktafony, w przypadku 
których wystarczy przedstawić dowód zakupu. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie 
wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności 
towaru z umowa lub gwarancji udzielanych przez inne podmioty grupy Olympus, jeżeli dokument 
gwarancyjny znajduje się w opakowaniu.

Wyłączenia

Olympus nie udziela gwarancji, pośredniej ani wyrażonej wprost, w stosunku do niniejszych 
materiałów informacyjnych oraz oprogramowania i w żadnym wypadku nie będzie ponosił 
odpowiedzialności za ich przydatność handlową, możliwość wykorzystania do określonych celów, a
także za żadne szkody wtórne, przypadkowe lub pośrednie (w tym między innymi utratę dochodów 
lub utratę informacji biznesowych) wynikające z zastosowania bądź niemożliwości zastosowania 
niniejszych materiałów informacyjnych, oprogramowania lub sprzętu. W niektórych krajach nie 



mogą być stosowane powyższe wyłączenia od odpowiedzialności za szkody wtórne lub 
incydentalne ani wyłączenia pośredniej gwarancji, w związku z tym powyższe ograniczenia 
gwarancji mogą Państwa nie dotyczyć.

Warunki gwarancji

1.W przypadku wystąpienia wad produktu, mimo jego prawidłowego użytkowania zgodnie z 
dołączoną do niego pisemną instrukcją obsługi, w okresie obowiązywania krajowej gwarancji i 
zakupu na obszarze handlowym obsługiwanym przez spółkę Olympus Europa Holding GmbH 
(zakres obszaru określony jest na stronie internetowej http://www.olympus.com/), produkt ten 
zostanie bezpłatnie naprawiony lub, według uznania firmy Olympus, wymieniony w odpowiednim 
okresie. W celu zgłoszenia roszczeń wynikających z niniejszej gwarancji należy w okresie 
obowiązywania krajowej gwarancji przekazać produkt wraz z kartą gwarancyjną sprzedawcy, u 
którego został on nabyty lub dostarczyć go do dowolnego punktu serwisowego firmy Olympus na 
obszarze handlowym obsługiwanym przez spółkę Olympus Europa Holding GmbH (zakres obszaru
określony jest na stronie internetowej http://www.olympus.com/). Dodatkowo, w trakcie rocznego 
okresu obowiązywania ogólnoświatowej gwarancji klientowi przysługuje prawo zgłoszenia 
roszczenia w dowolnym autoryzowanym punkcie serwisowym firmy Olympus. Zwracamy uwagę 
na fakt, że punkty serwisowe Olympus nie działają we wszystkich krajach.

2.Klient zobowiązany jest do przekazania produktu sprzedawcy lub dostarczenia go do 
autoryzowanego punktu serwisowego Olympus na własny koszt i na własne ryzyko.

Postanowienia szczegółowe gwarancji

1.Niniejsza gwarancja nie obejmuje wymienionych poniżej sytuacji. W wyszczególnionych 
przypadkach koszty naprawy poniesie klient, nawet jeśli uszkodzenia wystąpiły we wskazanym 
wyżej okresie gwarancyjnym. 

Gwarancja nie są objęte: 

a. jakiekolwiek uszkodzenia, które powstały w wyniku niewłaściwego posługiwania się towarem 
(obejmuje to czynności, które nie są opisane w zasadach użytkowania lub innych częściach 
instrukcji obsługi itp.), 

b. jakiekolwiek defekty powstałe w wyniku naprawy, czyszczenia itp., wykonywanych przez inny 
podmiot niż autoryzowany punkt serwisowy Olympus, 

c. jakiekolwiek uszkodzenia, które powstały w wyniku transportu lub upadku towaru, jeśli 
zdarzenia te miały miejsce juz po zakupie towaru, 

d. jakiekolwiek uszkodzenia, które powstały na skutek klęsk żywiołowych (pożar, trzęsienie ziemi, 
powódź itp.), uderzenia pioruna, zanieczyszczenia środowiska czy nieregularnych dostaw prądu, 

e. jakiekolwiek uszkodzenia wynikające z beztroskiego lub nieprawidłowego przechowywania (np. 
przechowywania towaru poza podanym w specyfikacji zakresem temperatur lub wilgotności, w 
pobliżu środków owadobójczych, takich jak naftalina, lub szkodliwych materiałów chemicznych 
czy przechowywania w pobliżu silnych źródeł elektromagnetycznych) lub niewłaściwej 
konserwacji itp., 

f. jakiekolwiek uszkodzenia wynikające z niezgodnego z zalecanym przez producenta sposobem 



używania baterii i akumulatorów zasilających, 

g. jakiekolwiek uszkodzenia powstałe na skutek ciał obcych typu piasek, błoto, płyny itp., które 
dostały się do wnętrzna towaru, 

h. uszkodzenia, które powstały w wyniku naturalnego zużycia części wskazanych w instrukcji 
obsługi lub dokumentacji technicznej jako posiadające określony czas działania,

i. materiały eksploatacyjne np. baterie, 

j. czynności, które zgodnie z instrukcją obsługi użytkownik zobowiązany jest wykonywać we 
własnym zakresie. Nabywca powinien sprawdzić poprawność działania wszystkich funkcji towaru 
zgodnie z opisem zawartym w instrukcji obsługi, 

k. ślady użytkowania widoczne na obudowie, 

l. uszkodzenia powstałe w wyniku używania towaru wraz z akcesoriami innymi niż wskazane przez
Olympus.

2.Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie produktu; gwarancja nie obejmuje żadnego wyposażenia 
dodatkowego, takiego jak pokrowiec, pasek, zakrywka obiektywu i baterie.

3.Odpowiedzialność firmy Olympus z tytułu niniejszej gwarancji jest ograniczona wyłącznie do 
naprawy lub wymiany produktu. Z zakresu gwarancji wyklucza się wszelką odpowiedzialność za 
jakiekolwiek szkody pośrednie poniesione przez klienta z powodu wady produktu, w szczególności 
za straty lub uszkodzenia obiektywów, filmów, innego wyposażenia bądź akcesoriów używanych 
wraz z produktem lub za jakiekolwiek straty wynikające ze zwłoki w naprawie bądź z utraty 
danych.

Uwagi dotyczące Gwarancji

1.Niniejsza gwarancja jest ważna wyłącznie wtedy, jeżeli karta gwarancyjna została prawidłowo 
wypełniona przez personel firmy Olympus lub sprzedawcę oraz gdy inne dokumenty zawierają 
dostateczny dowód zakupu. Prosimy w związku z tym sprawdzić, czy do karty gwarancyjnej 
wpisano: nazwisko kupującego, nazwę sprzedawcy, numer seryjny urządzenia, datę zakupu oraz 
czy do karty gwarancyjnej dołączono oryginał faktury lub paragon zakupu (na którym podana jest 
nazwa sprzedawcy, data zakupu oraz typ produktu). Firma Olympus zastrzega sobie prawo do 
odmowy bezpłatnej naprawy w przypadku okazania niewypełnionej karty gwarancyjnej oraz braku 
dowodu zakupu lub gdy zawarte w nich informacje są niepełne lub nieczytelne.

2.Ze względu na brak możliwości wydania duplikatu karty gwarancyjnej prosimy przechowywać ją 
w bezpiecznym miejscu.

Informacja o międzynarodowej sieci autoryzowanych punktów serwisowych Olympus jest dostępna
na stronie internetowej: http://www.olympus.com/.
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