
Ogólne warunki gwarancji firmy Sony

Warunki Europejskiej Gwarancji 
Szanowny Kliencie, 

Dziękujemy za zakupienie produktu importowanego przez Sony Europe Limited (Sp. z o.o.), 
Oddział w Polsce, i wyrażamy nadzieję, że przyniesie on Ci wiele zadowolenia.

Gratulujemy trafnego wyboru i gwarantujemy sprawne działanie produktu zgodnie z warunkami 
techniczno – eksploatacyjnymi, opisanymi w instrukcji obsługi. 

W przypadku konieczności skorzystania z usług serwisu gwarancyjnego, prosimy o skontaktowanie
się ze sprzedawcą, przedstawicielem Sony Europe Limited w Polsce (dane kontaktowe zostały 
wskazane na końcu niniejszych Warunków Gwarancji) bądź Autoryzowanym Centrum 
Serwisowym (ACS) na terenie Europejskiej Strefy Ekonomicznej (EEA) i krajów wymienionych w 
niniejszej karcie gwarancyjnej lub dołączonych ulotkach (Obszar Gwarancji). 

W celu uzyskania danych najbliższego Autoryzowanego Centrum Serwisowego prosimy o 
skontaktowanie się z przedstawicielem Sony Europe Limited w Polsce (dane kontaktowe zostały 
wskazane na końcu niniejszych Warunków Gwarancji). Dla uniknięcia niedogodności prosimy o 
wcześniejsze, przed skorzystaniem z pomocy serwisu, dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi 
załączoną do zakupionego produktu.

Twoja gwarancja

Niniejsza gwarancja dotyczy produktu Sony, do którego ją dołączono w momencie zakupu, pod 
warunkiem że zakupu dokonano w Obszarze Gwarancyjnym.

Sony udziela gwarancji jakości oraz zapewnia, że produkt wolny jest od wad materiałowych i 
produkcyjnych od dnia zakupu przez okres: 

• JEDNEGO ROKU dla kategorii WALKMAN 
• DWÓCH LAT dla pozostałych kategorii produktów 

Dane lokalnego przedstawicielstwa Sony, który będzie realizować serwis gwarancyjny i będzie 
respektować niniejszą Gwarancję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajdują się w końcowej 
części niniejszego dokumentu.

Jeśli w okresie gwarancyjnym (liczonym od daty kupna) ujawnią się wady produktu wynikające z 
defektu zastosowanych materiałów lub nieprawidłowego wykonania, Sony lub ACS w obszarze 
gwarancyjnym dokona bezpłatnej naprawy lub wymiany wadliwego produktu lub jego 
uszkodzonych części w przypadku gdy naprawa jest niemożliwa albo wymagałaby nadmiernych 
kosztów, w oparciu o warunki zamieszczone poniżej.



Jeśli w okresie gwarancyjnym (liczonym od daty kupna) produkt zostanie uznany za wadliwy z 
powodu defektu zastosowanych materiałów lub nieprawidłowego wykonania, Sony lub 
Autoryzowana Stacja Serwisowa w obszarze gwarancyjnym dokona bezpłatnej naprawy lub 
(według uznania Sony) wymiany wadliwego produktu lub jego uszkodzonych części w oparciu o 
warunki zamieszczone poniżej.

Sony i ACS zastrzegają sobie prawo do wymiany uszkodzonych części produktu, całego produktu 
lub jego części na nowy lub odnowiony. Wszystkie wymienione części i produkty stają się 
własnością Sony. 

Warunki:

1. Gwarancja będzie respektowana wyłącznie z dowodem zakupu albo rachunkiem (w miarę 
możliwości zawierającym datę zakupu, model produktu i nazwę sprzedawcy/dealera – 
dowodem zakupu może być w szczególności paragon lub faktura VAT) oraz z 
reklamowanym produktem dostarczonym w okresie gwarancyjnym. Sony i ACS zastrzegają 
sobie prawo do odmowy realizacji bezpłatnego serwisu gwarancyjnego zgodnie z niniejszą 
gwarancją w przypadku braku dokumentów, o których mowa powyżej w zdaniu 
poprzedzającym, lub jeśli informacje w nich zawarte są niekompletne albo nieczytelne. 
Gwarancja nie będzie respektowana, gdy nazwa modelu lub numer seryjny umieszczony na 
produkcie zostały zmienione, zmazane, usunięte lub zatarte. 

2. W przypadku uzasadnionej reklamacji, gwarant wykona obowiązki wynikające z niniejszej 
Gwarancji w postaci bezpłatnej naprawy lub wymiany wadliwego produktu lub jego 
uszkodzonych części w terminie 30 dni liczonym od dnia otrzymania takiej reklamacji. 

3. W przypadku wymiany produktu na wolny od wad bądź dokonania istotnej naprawy 
produktu lub jego elementów, termin gwarancji biegnie na nowo odpowiednio od chwili 
dostarczenia produktu wolnego od wad lub zwrócenia naprawionego produktu. Jeżeli 
wymianie uległ wyłącznie element produktu, bieg terminu gwarancji, o którym mowa w 
zdaniu poprzedzającym, dotyczy wyłącznie tego wymienionego elementu. W innych 
wypadkach, w szczególności gdy została dokonana nieistotna naprawa produktu, termin 
gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej 
gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać. 

4. Aby uniknąć zniszczenia lub utraty/wymazania nośników informacji lub akcesoriów, należy 
usunąć je przed oddaniem produktu do naprawy gwarancyjnej. 

5. Niniejsza gwarancja nie obejmuje ryzyka przypadkowej utraty lub zniszczenia produktu 
związanych z transportem produktu do firmy Sony lub Autoryzowanego Centrum 
Serwisowego w przypadku gdy kupujący/konsument organizuje samodzielnie transport. 

6. Niniejsza gwarancja nie obejmuje: 
a) okresowych przeglądów technicznych; 
b) elementów zużywalnych lub podlegających wyczerpaniu (takich jak nieładowane baterie, 
wkłady drukujące, igły, żarówki itp.); 
c) uszkodzeń i awarii spowodowanych włączaniem, użytkowaniem lub obchodzeniem się z 
produktem w sposób odbiegający od normalnych osobistych lub domowych zastosowań;
d) uszkodzeń produktu będących następstwem:



i. używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, czyli:
- używania, którego skutkiem jest uszkodzenie fizyczne, estetyczne lub uszkodzenie 
powierzchni produktu lub jego modyfikacje, lub uszkodzenie wyświetlaczy 
ciekłokrystaliczych,
- nieudanej instalacji lub nieużytkowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i według 
instrukcji Sony dotyczących instalacji lub użytkowania,
- nieserwisowania produktu zgodnie z instrukcjami Sony dotyczącymi prawidłowego 
serwisowania,
- instalacji produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi i sprzeczny ze standardami 
bezpieczeństwa obowiązującymi w kraju, gdzie produkt jest używany;
ii. zarażenia wirusem lub użytkowania produktu z oprogramowaniem innym niż dostarczone
z produktem lub oprogramowaniem nieprawidłowo zainstalowanym;
iii. stanu lub defektów systemów, z którymi używany jest ten produkt lub w których skład 
wchodzi, z wyjątkiem innych produktów Sony przeznaczonych do użytku z niniejszym 
produktem;
iv. użytkowania produktu z akcesoriami, urządzeniami peryferyjnymi i innymi produktami 
typu, stanu i standardu innego niż zalecany przez Sony;
v. napraw przeprowadzanych przez osoby niebędące pracownikami Sony lub 
Autoryzowanych Centrów Serwisowych;
vi. zmian i przeróbek bez uprzedniej zgody Sony, takich jak: 
- zwiększania parametrów produktu do wartości większych niż podane w instrukcji obsługi,
- modyfikacji produktu mających na celu dostosowanie go do krajowych lub lokalnych 
technicznych standardów bezpieczeństwa krajów innych niż te, dla których go fabrycznie 
zaprojektowano i wyprodukowano;
vii. zaniedbania;
viii. wypadków, pożaru, działania cieczy lub wilgoci, chemikaliów i innych substancji, 
powodzi, wibracji, nadmiernego gorąca, nieprawidłowej wentylacji, wahań napięcia sieci 
zasilającej, podłączenia nadmiernego lub nieprawidłowego napięcia, promieniowania, 
wyładowań elektrycznych łącznie z błyskawicami oraz działania jakichkolwiek sił 
zewnętrznych i uderzeń.
e) Gwarancja obejmuje wyłącznie sprzętowe podzespoły produktu. Nie obejmuje zaś 
oprogramowania (Sony lub innego), dla którego zawarto umowę z klientem lub oddzielną 
umowę gwarancyjną lub które podlega wyłączeniu, lub które takim umowom powinno 
podlegać. 

Wyłączenia i ograniczenia

Jedynym zobowiązaniem Sony jest naprawa lub wymiana produktów, zgodnie z treścią warunków 
niniejszej Gwarancji. 

Niniejsza gwarancja nie obejmuje jakości urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, oprogramowania, 
niezależnie od tego, czy zostały dołączone do produktu lub umieszczone w jego opakowaniu, w tym
też oprogramowania zintegrowanego, w szczególności, lecz niewyłącznie, ich wydajności, 
dokładności, niezawodności, przydatności do konkretnego zastosowania albo innych.



Twoje prawa statutowe

Konsumenci mają prawne (statutowe) prawa według obowiązujących przepisów krajowych 
dotyczących sprzedaży produktów konsumenckich. 

W przypadku produktów zakupionych do dnia 24 grudnia 2014 r. Gwarant oświadcza, że niniejsza 
gwarancja jest udzielana dodatkowo oraz nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień 
kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 
2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego 
(Dz.U. Nr 141, poz. 1176).
W przypadku produktów zakupionych od dnia 25 grudnia 2014 r. Gwarant oświadcza, że niniejsza 
gwarancja na sprzedany produkt jest udzielana dodatkowo oraz nie wyłącza, nie ogranicza ani nie 
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na
podstawie Kodeksu cywilnego. 

Postanowienia dodatkowe:

Niniejsza Gwarancja jest udzielana przez: Sony Europe Limited, spółka prawa Anglii i Walii z 
siedzibą w: The Heights, Brooklands Weybridge, Surrey, KT 13 0XW, Wielka Brytania.

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienia i obowiązki wynikające z niniejszej 
Gwarancji są wykonywane za pośrednictwem przedstawiciela Sony Europe Limited, tj.: Sony 
Europe Limited (sp. z o.o.) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (00-876), przy ulicy 
Ogrodowej 58, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 
KRS: 0000377489 telefon kontaktowy: 0 801 382 462

Warunki gwarancji obejmującej tablety

WAŻNE: Zanim będą świadczone jakiekolwiek usługi związane z produktem, na wypadek, 
gdyby Sony musiało usunąć jakiekolwiek dane, należy bezwzględnie wykonać kopię zapasową
wszelkich zapisanych danych i zainstalowanych programów. Firma Sony nie ponosi 
odpowiedzialności za żadne uszkodzenia ani skasowanie jakichkolwiek programów, danych 
lub innych informacji zapisanych na jakimkolwiek nośniku albo w jakimkolwiek module 
oferowanych usług związanych z produktem. 

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za zakup produktu firmy Sony. Mamy nadzieję, że jego użytkowanie będzie 
przyjemnością.
Gdyby jednak okazało się, że produkt wymaga naprawy gwarancyjnej, należy skontaktować się z 
centrum pomocy technicznej Tabletu Sony , sprzedawcą lub przedstawicielem naszej autoryzowanej

http://services.sony.pl/support/pl/hub/tablet
http://services.sony.pl/support/pl/hub/tablet


sieci serwisowej w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) lub w innych krajach 
wymienionych w niniejszej gwarancji albo w dołączonych ulotkach. W celu uniknięcia 
ewentualnych późniejszych niejasności zalecamy dokładne zapoznanie się z dokumentacją, co 
pomoże stwierdzić, czy planowane zgłoszenie gwarancyjne może zostać uznane za zasadne.

Twoja gwarancja

Niniejsza gwarancja dotyczy zakupionego produktu firmy Sony, jeśli stwierdzenie o objęciu 
gwarancją znajduje się w dołączonej do niego ulotce oraz jeśli produkt zakupiono w regionie 
obowiązywania gwarancji. Na mocy niniejszej gwarancji firma Sony zapewnia, że produkt jest 
wolny od wad materiałowych i wykonawczych na dzień pierwotnego zakupu oraz pozostanie w 
takim stanie przez co najmniej DWA LATA od tego dnia. Jednostka organizacyjna korporacji Sony, 
która świadczy usługi gwarancyjne i będzie honorowała niniejszą gwarancję, jest wymieniona w 
treści gwarancji lub dołączonych ulotkach w sekcji dotyczącej kraju, w którym gwarancja ma być 
egzekwowana.
Jeśli w okresie obowiązywania gwarancji produkt zostanie uznany za wadliwy (na dzień zakupu) z 
powodu użycia niewłaściwych materiałów lub błędów wykonawczych, firma Sony albo 
przedstawiciel autoryzowanej sieci serwisowej w regionie obowiązywania gwarancji całkowicie 
bezpłatnie naprawi lub (według uznania firmy Sony) wymieni produkt albo jego wadliwe części na 
nowe, z zastrzeżeniem warunków i ograniczeń opisanych poniżej. Wadliwe produkty/części mogą 
zostać wymienione na produkty/części nowe albo zregenerowane. Wszystkie wymienione produkty 
i części przechodzą na własność firmy Sony.

Warunki

1. Usługi gwarancyjne będą świadczone pod warunkiem, że do wadliwego produktu 
zgłaszanego do naprawy w okresie obowiązywania gwarancji zostanie dołączony oryginał 
faktury lub dowodu zakupu (wskazujący datę zakupu, nazwę modelu i nazwę sprzedawcy). 
Firma Sony albo przedstawiciel autoryzowanej sieci serwisowej mogą odmówić 
świadczenia bezpłatnej usługi gwarancyjnej, jeśli dokumenty te nie zostaną przedstawione 
lub okażą się niekompletne albo nieczytelne. 
Gwarancja nie obowiązuje, jeśli nazwa modelu lub numer seryjny produktu został 
zmieniony, usunięty lub wymazany albo spowodowano jego nieczytelność.

2. Aby uniknąć uszkodzenia lub utraty/wymazania danych z wymiennego nośnika pamięci 
masowej albo akcesorium, przed przekazaniem urządzenia do naprawy należy usunąć z 
niego takie nośniki bądź akcesoria.

3. Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów transportu ani ryzyka związanego z transportem 
produktu do/z firmy Sony lub przedstawiciela autoryzowanej sieci serwisowej.

4. Gwarancja nie obejmuje przypadków takich jak:
• Okresowa konserwacja i naprawy lub wymiana części wynikająca z ich normalnego 

zużycia.
• Zużycie materiałów eksploatacyjnych (elementów, które z założenia wymagają 

okresowej wymiany w czasie eksploatacji produktu, np. baterii). Zwracamy uwagę, 
że na mocy niniejszej gwarancji firma Sony zapewnia, iż bateria dołączona do 



produktu na dzień pierwotnego zakupu jest wolna od wad materiałowych i 
wykonawczych oraz pozostanie w takim stanie przez co najmniej sześć miesięcy od 
tego dnia.

• Uszkodzenia lub wady spowodowane użytkowaniem, posługiwaniem się produktem 
lub postępowaniem z nim w sposób niezgodny z zasadami normalnego użytku 
osobistego/domowego.

• Uszkodzenia i zmiany w produkcie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, w 
tym:
- użytkowaniem powodującym fizyczne, kosmetyczne lub powierzchniowe 
uszkodzenia lub zmiany w produkcie albo uszkodzenia ekranu ciekłokrystalicznego; 
- montażem lub użytkowaniem produktu w sposób niezgodny z jego normalnym 
przeznaczeniem lub instrukcjami firmy Sony dotyczącymi instalacji i użytkowania; 
- nieprzestrzeganiem instrukcji firmy Sony dotyczących bezpieczeństwa
- nieprzestrzeganiem instrukcji firmy Sony dotyczących właściwej konserwacji 
produktu;
- montażem lub użytkowaniem produktu w sposób niezgodny z przepisami lub 
normami technicznymi albo bezpieczeństwa w kraju, w którym produkt jest 
zainstalowany/użytkowany; 
- zainfekowaniem wirusem lub korzystaniem na produkcie z oprogramowania, które 
nie zostało do niego standardowo dołączone lub nie zostało poprawnie 
zainstalowane;
- użytkowaniem produktu lub integrowaniem go z urządzeniami niesprawnymi bądź 
wadliwymi, z wyjątkiem innych produktów firmy Sony przeznaczonych do 
współpracy z tym produktem;
- użytkowaniem produktu w połączeniu z akcesoriami, urządzeniami peryferyjnymi i
innymi produktami o typie, stanie i standardzie innym niż dopuszczany przez firmę 
Sony;
- naprawianiem lub próbą naprawiania produktu przez osoby niebędące 
przedstawicielami firmy Sony lub jej autoryzowanej sieci serwisowej.
- Regulacje i adaptacje bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody od firmy Sony, 
w tym:

• unowocześnienie produktu do poziomu wykraczającego poza dane techniczne
lub zakres funkcjonalny opisany w instrukcji obsługi;

• modyfikacje produktu w celu dopasowania go do krajowych lub lokalnych 
norm technicznych i bezpieczeństwa w krajach innych niż te, dla których 
produkt został jednoznacznie zaprojektowany i wyprodukowany;

• zaniedbania;
• narażenie na wypadki, pożary, działanie płynów, chemikaliów i innych 

substancji, zalanie, drgania, wysokie temperatury, brak przewiewu, skoki 
napięcia, zbyt wysokie lub niewłaściwie przyłożone napięcie, 
promieniowanie, wyładowania elektrostatyczne (w tym wywołane przez 
błyskawice) oraz inne siły i czynniki zewnętrzne.

5. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie sprzętowe składniki produktu. Nie włącza się do niej 
oprogramowania (firmy Sony ani innych producentów), ponieważ oprogramowanie jest 



objęte odrębnymi umowami licencyjnymi użytkownika końcowego, gwarancjami i/lub 
wyłączeniami. 

6. Zasady dotyczące wadliwych pikseli:
Zgodnie z normą ISO 13406-2 liczba wadliwych pikseli w monitorach/wyświetlaczach 
ciekłokrystalicznych nie może przekroczyć 0,0005% łącznej liczby pikseli. Na stronie 
centrum pomocy technicznej Tabletu Sony /support/hub/tablet znajduje się artykuł „Zasady 
dotyczące wadliwych pikseli” zawierający informacje o odnośnych zasadach dotyczących 
użytkowanego Tabletu Sony. 

Wyłączenia i ograniczenia

Z zastrzeżeniem postanowień wymienionych powyżej, firma Sony nie udziela żadnych gwarancji 
(jednoznacznych, domniemanych, ustawowych ani innych) w zakresie produktu ani jakości 
towarzyszącego lub dołączonego oprogramowania, wydajności, precyzji działania, niezawodności, 
przydatności do określonego celu ani jakichkolwiek innych. Jeśli takie wyłączenie nie jest w całości
lub części dopuszczalne przez prawo, firma Sony ogranicza zakres przyznawanej gwarancji 
wyłącznie do minimalnego poziomu dozwolonego przez przepisy prawa. Wszelkie zobowiązania 
gwarancyjne, których nie można w pełni wyłączyć, zostaną ograniczone czasowo (w zakresie 
dopuszczanym przez prawo) do okresu trwania gwarancji.

Na mocy niniejszej gwarancji firma Sony jest zobowiązana jedynie do naprawy lub wymiany 
produktów zgodnie z postanowieniami tej gwarancji. Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za 
żadne straty ani szkody pośrednie, uboczne lub wtórne spowodowane użytkowaniem produktu, 
usługami, niniejszą gwarancją albo w inny sposób, w tym za szkody ekonomiczne lub 
niematerialne, utratę zysków, przychodów, danych lub przyjemności użytkowania ani za utratę 
możliwości korzystania z tego produktu lub któregokolwiek produktu towarzyszącego, w tym w 
odniesieniu do ewentualnych roszczeń o obniżenie ceny zapłaconej za produkt. Zastrzeżenie to 
obowiązuje bez względu na fakt, że strata lub szkoda wynikała z:
- niewłaściwego działania lub niedziałania tego produktu lub któregokolwiek produktu 
towarzyszącego na skutek uszkodzeń albo niedostępności spowodowanej przekazaniem do firmy 
Sony lub przedstawiciela autoryzowanej sieci serwisowej, co doprowadziło do przestojów, spadku 
wydajności pracy lub zakłóceń w bieżącej działalności; 
- błędów w danych generowanych przez ten produkt lub produkty towarzyszące;
- uszkodzenia lub utraty aplikacji albo wymiennych nośników pamięci masowej;
- zainfekowania wirusami lub innych przyczyn.

Zastrzeżenie to dotyczy strat i szkód wynikających z jakiejkolwiek teorii prawnej, w tym w zakresie
zaniedbań lub innych czynów zabronionych, niedotrzymania warunków umowy, jednoznacznej lub 
domniemanej gwarancji oraz jednoznacznej odpowiedzialności (nawet jeśli firma Sony lub 
przedstawiciel autoryzowanej sieci serwisowej zostali powiadomieni o możliwości wystąpienia 
takich szkód).

W przypadkach, gdy odnośne przepisy prawa nie zezwalają na stosowanie takich wyłączeń 
odpowiedzialności lub ograniczają możliwość ich stosowania, firma Sony ogranicza zakres 
podejmowanej odpowiedzialności wyłącznie do minimalnego poziomu dozwolonego przez prawo. 
Na przykład ustawodawstwo niektórych państw nie pozwala na wyłączanie lub ograniczanie 

http://services.sony.pl/support/pl/hub/tablet


odpowiedzialności za szkody spowodowane zaniedbaniami, poważnymi zaniedbaniami, 
świadomym postępowaniem na szkodę osób trzecich, oszustwem i podobnymi działaniami. 
Odpowiedzialność materialna firmy Sony wynikająca z niniejszej gwarancji w żadnym wypadku 
nie może przekroczyć ceny zapłaconej przez użytkownika za produkt. Jeśli jednak właściwe 
przepisy prawa dopuszczają jedynie wyższy próg maksymalnej odpowiedzialności, obowiązuje ten 
wyższy próg.

Ustawowe prawa użytkownika

Konsumenci są ustawowo chronieni odpowiednimi krajowymi przepisami prawa w zakresie 
sprzedaży produktów konsumpcyjnych. Niniejsza gwarancja w żaden sposób nie wpływa na 
ustawowe przepisy prawa przysługujące użytkownikowi, na przepisy prawa, których nie można 
wyłączyć ani ograniczyć ani na uprawnienia wobec osób, od których produkt został zakupiony. 
Użytkownik może egzekwować wszelkie przysługujące mu prawa według własnego uznania.
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