Zortrax Limited Warranty

For Zortrax Inventure and DSS Station only

ZORTRAX GUARANTEES THAT THE DELIVERED EQUIPMENT IS FREE FROM
MANUFACTURING DEFECTS, BUT IF SUCH DEFECTS ARE DISCLOSED WITHIN THE
WARRANTY PERIOD, ZORTRAX IS OBLIGED TO REMOVE THEM IN ACCORDANCE WITH
THE TERMS SPECIFIED IN THIS WARRANTY. BY OPERATING THE PRODUCT FOR THE
FIRST TIME, YOU ACCEPT THE TERMS INCLUDED IN THIS DOCUMENT.
Consumer law and statutory warranties
The Zortrax Limited Warranty is provided independently of any inalienable statutory warranties that
may apply in the country of purchase and does not exclude, limit or suspend those warranties in
any manner whatsoever.
What is covered by the warranty?
Zortrax S.A. with its registered office in Olsztyn at ul. Lubelska 34, 10-409 Olsztyn, Poland
warrants the Zortrax-labeled product placed in the original packaging
against
defects in material and workmanship which appear when the Product is used in accordance with
published guidelines, technical specifications and user manuals for a period of twelve
(12) months from the date of original retail purchase
by the end-user purchaser
The End user may exercise the rights granted in Zortrax Limited Warranty in a way
specified in this Warranty. If any defects in material and workmanship occur during the Warranty
period, the End user may submit a warranty claim to Zortrax independently of the initial place of
purchase.
What is not covered by the warranty?
This Limited Warranty does not apply to any non-Zortrax product, even if packaged or sold with a
Zortrax Product and to any Zortrax Product sold as used, refurbished or factory seconds.
This Warranty does not apply to the software dedicated to Zortrax Products. However, Zortrax will
software only when it affects the proper functioning of
provide technical support for the
the Product.
rights relating to the use of the software, you should
For detailed information on the End
refer to the licensing agreement.
This Warranty does not cover visual imperfections of the LCD OLED screens. They do not affect
the proper functioning of the Product and are not considered defects in material and workmanship.
The Warranty also does not apply:
(a) to damages resulting from improper installation, improper use, misuse, improper cleaning and
maintenance, intentional damage, repairs and modifications of the Product carried out beyond the
knowledge and control of Zortrax while the Product is being operated or not,
(b) to damages resulting from failures of the dedicated software, regular wear and tear, normal
aging of the Product, other events, acts, neglect and violation that are beyond the knowledge and
control of Zortrax while the Product is being operated or not,
(c) to damages caused by malfunctions of peripheral devices or power supply failures,
(d) to damages caused by war, terrorism, natural disasters and other accidents,
(e) to consumable parts which require periodic replacement, such as build tray, nozzle, nozzle cap,
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fans, HEPA filter unless the damage has been caused by defects in material or workmanship,
(f) to damages caused by improper actions connected with standard operation (including cleaning,
maintenance, replacement of consumable parts, packing/unpacking of the Product, replacement of
cartridges) which should be conducted according to the instructions provided by Zortrax,
(g) to damages resulting from operation beyond the admitted parameters of storage and work
environment (hazardous substances and radiation included) or external unauthorized modifications
software and hardware,
of the Produ
(h) to damages caused by service performed by a non-Zortrax representative,
(i) data loss that may occur during repairs, replacements or modifications performed by a thirdparty representative,
(j) to a Zortrax Product that has been modified to alter its functionality and technical capabilities,
(k) to a Zortrax Product with a changed, removed or tampered with serial number and to a Zortrax
Product that has been stolen or a Product whose origin cannot be properly documented by the End
user (for example by supplying a copy of the proof of purchase).
responsibility
End
Before submitting your Product to warranty service, you should create a separate backup copy of
the contents of its storage media and remove all personal data that you want to protect. During the
warranty service the contents of the storage media (i.e. the SD card) may be deleted or replaced.
Zortrax may install system software updates as part of the warranty service.
Service will be limited to the options available in the country where service is requested. If you
seek service in a country that is not the original country of purchase, you will comply with all
applicable import and export laws and regulations and be responsible for all custom duties, V.A.T.
and other associated taxes and charges. The above conditions also apply if you seek service
within the original country of purchase but the remote service requires delivering a given
replacement part.
You agree and understand that it is necessary for Zortrax to collect, transfer and process your
personal data in order to improve the requested service and that for this purpose the data may be
transferred and processed in any country by Zortrax and its authorized partners. Zortrax will
protect your personal data at any time in any country in accordance with Zortrax Privacy Policy.
How to submit a warranty claim?
Before submitting a warranty claim, at first you should refer to free technical support materials
available at: http://support.zortrax.com/.
The warranty claim should be submitted via Support Center available on Zortrax official website
(https://zortrax.com/). The system may require to provide detailed information along with the claim
(including the proof of purchase, the serial number, a description of the issue with photos and/or
videos, contact details and other information) so that the Technical Service Specialists can
properly process the claim and identify the Product. You may also be requested to follow Zortrax
procedures facilitating the diagnosis of the issue or its completion.
In case of problems with submitting the warranty claim via Support Center, you should file a claim
at the initial place of purchase.
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If you fail to provide information identifying the Product (including the proof of purchase, the serial
number and other), Zortrax may reject the warranty claim or consider the date of original sale as
the beginning of the Warranty period.
Processing warranty claims
Warranty service is available at the location where Zortrax Products are sold directly by Zortrax or
indirectly by Zortrax authorized resellers. If warranty service is limited at a given location, you will
receive information on possible difficulties and/or additional charges before the requested service
work.
If, during the Warranty period, you submit a warranty claim, Zortrax will process the claim and
either repair or replace the defective part of the Product or the Product itself using new or furbished
parts or Products that are functionally equivalent or better than those originally provided.
When a Zortrax Product or its replacement part is replaced, any replacement item becomes your
property and the replaced item becomes
property.
If your warranty claim is accepted and Zortrax provides you with a Product that is free from defects
in material and workmanship in exchange for the defective Product, the Warranty period
recommences for twelve (12) months from the date of delivery. In case of other warranty service
works, the Warranty period is prolonged by the time the User is not able to operate the Product,
starting from the date the Product is shipped to the service provider until the date of return delivery.
If your warranty claim is considered unjustified, you will receive information about service options
with additional charges, which you may or may not accept. The information will include a
justification for such a decision and a detailed quotation of the service work.
Warranty service options
Zortrax will provide warranty service through one or more of the following options:
(a) stationary service. You may return your Product to the initial place of purchase offering
stationary service. Service will be performed at the location or the Product may be sent to an
Zortrax authorized service provider or to Zortrax location to be serviced. Once you are notified that
the service is complete, you should retrieve the Product without delays.
(b) shipping service. If Zortrax determines that your Product is eligible for shipping service, Zortrax
will send you prepaid waybills and transport documents, and instructions on packing procedures.
Your Product will be shipped to the official Zortrax service or to a Zortrax-authorized service
provider. All information regarding the shipment will be sent to you via email. Once service is
complete, you will be notified about the details of return shipment. Zortrax will pay for shipping to
and from your location if all instructions regarding the method of packaging and shipping the
Zortrax Product are followed.
(c) remote service. If Zortrax determines that remote is applicable in your case, you will receive a
replacement Product or replacement parts and accessories, which are easily replaceable in your
Product. You will also receive installation instructions. However, Zortrax will not cover any costs
you may have to bear.
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Limitation of responsibility
Except for cases specified in this Warranty or as limited by the common law Zortrax will not be held
responsible for direct, intentional, incidental or consequential damages caused by violating the
Zortrax Limited Warranty or other conditions or legal theories, including but not limited to loss of
utility, loss or damage of data, loss of revenue, loss of actual or probable profit (including loss of
profits from contracts), loss of the use of money, loss of probable savings, loss of business, loss of
value, loss of reputation or any other indirect or consequential
possibilities, loss of the
losses or damages caused by replacement of the Product or property, including the costs of
reformatting or restoring any data stored or used with the Product.
The above limitation of responsibility does not apply to claims concerning death or personal
part.
injuries or to statutory responsibility for intended actions and neglect and/or fault on
Some legal systems do not concede excluding or limiting incidental or consequential damages,
therefore, in the scope of those systems the abovementioned limitations of this Warranty may not
apply to the End user.
Final statements
If any of the statements is to be considered illegal or impossible to execute by law, it shall be
excluded from this Warranty without violating the remaining statements.
No party other than Zortrax shall be authorized to alter, expand and supplement the following
Warranty.

This warranty is provided by:
Zortrax S.A.
Lubelska 34, 10-409 Olsztyn, Poland
office@zortrax.com | sales@zortrax.com
www.zortrax.com | www.zortrax.pl
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Ograniczona Gwarancja Zortrax

Dotyczy wy cznie

Zortrax Inventure i DSS Station

ZORTRAX GWARANTUJE, E DOSTARCZONE URZ DZENIE JEST WOLNE OD WAD
TAKOWE
ZOSTAN
UJAWNIONE
W
OKRESIE
FABRYCZNYCH,
A
JE ELI
GWARANCYJNYM, ZORTRAX ZOBOWI ZUJE SI DO ICH USUNI CIA NA WARUNKACH
U YTKOWANIA
W
NINIEJSZEJ
GWARANCJI.
ROZPOCZ CIE
OKRE LONYCH
URZ DZENIA JEST JEDNOZNACZNE Z AKCEPTACJ
ZAWARTYCH W TYM
DOKUMENCIE.
Prawo konsumenta i gwarancje ustawowe
mog
Gwarancja jest przyznawana niezale nie od niezbywalnych gwarancji ustawowych,
mie zastosowanie w kraju nabycia produktu i nie wy cza, nie ogranicza ani nie zawiesza w
aden
tych gwarancji w jakimkolwiek rozumieniu.
Przedmiot Gwarancji
ka Akcyjna z siedzib pod adresem ul. Lubelska 34, 10-409 Olsztyn, Polska
Zortrax
udziela Gwarancji na sprz t oznaczony mark Zortrax znajduj cy si
(okre lan tu jako
w oryginalnym opakowaniu (okre lany tu jako
obejmuj cej wady materia owe i wady
wykonania pojawiaj ce si w trakcie normalnego u ytkowania Produktu zgodnie z podr cznikami
u ytkownika Zortrax, danymi technicznymi i innymi opublikowanymi wytycznymi dotycz cymi
Produktu Zortrax na okres dwunastu (12) miesi cy od daty pierwotnego zakupu detalicznego
kres gwarancyjny dokonanego przez nabywc (okre lanego tu jako
(okre lanego tu jako
U ytkownik ko cowy mo e skorzysta z uprawnie przys uguj cych mu
ytkownik ko
okre lony w niniejszej Gwarancji. W przypadku
na mocy Ograniczonej Gwarancji Zortrax w
wyst pienia w Okresie gwarancyjnym wad materia owych i wad wykonania U ytkownik ko cowy
mo e skierowa swoje roszczenie gwarancyjne do Zortrax niezale nie od miejsca zakupu
produktu.
Ograniczenia przedmiotu Gwarancji
Ograniczona Gwarancja Zortrax nie obejmuje produktu nieoznaczonego mark Zortrax, nawet je li
znajduje si w opakowaniu lub sprzedawany jest wraz z Produktem Zortrax b d jako produkt
u ywany, odnowiony czy drugiej jako ci.
Ograniczona Gwarancja Zortrax nie obejmuje oprogramowania dedykowanego Produktowi.
Jednak e Zortrax zapewnia U ytkownikowi ko cowemu pomoc techniczn i wsparcie dla
oprogramowania, wy cznie je li ma ono wp yw na prawid owe funkcjonowanie Produktu.
owe informacje na temat uprawnie przys uguj cych U ytkownikowi ko cowemu z tytu u
korzystania z oprogramowania zawarte s w umowie licencyjnej do czonej do oprogramowania.
Ograniczona Gwarancja Zortrax nie obejmuje niedoskona o ci wizualnych wy wietlaczy LCD
OLED. Nie wp ywaj one na jako dzia ania Produktu i nie s wadami materia owymi ani wadami
wykonania.
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Niniejsza Gwarancja nie dotyczy:
instalacj , nieprawid owym
Produktu spowodowanych nieprawid ow
(a) uszkodze
u ytkowaniem, u ytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem, nieprawid owym czyszczeniem i
konserwacj , umy lnym uszkodzeniem, naprawami b d modyfikacjami Produktu wykonanymi
poza wiedz i kontrol Zortrax w trakcie oraz poza procesem u ytkowania Produktu,
(b) uszkodze Produktu spowodowanych normalnym zu yciem, zestarzeniem lub wszelkimi innymi
zdarzeniami, dzia aniami, zaniedbaniami lub uchybieniami pozostaj cymi poza wiedz i kontrol
Zortrax w trakcie oraz poza procesem u ytkowania i pracy Produktu;
(c) uszkodze Produktu wywo anych przez nieprawid ow prac urz dze peryferyjnych lub awari
zasilania pr dem elektrycznym,
(d) uszkodze Produktu spowodowanych wojn , terroryzmem, katastrof naturaln lub wypadkami
losowymi,
zu ywaj si w trakcie normalnej pracy eksploatacyjnej i wymagaj okresowej
(e) cz ci,
ci tacki roboczej (build tray), dyszy (nozzle), nak adki dyszy (nozzle cap),
wymiany, w
wentylatorów (fans), filtra powietrza (filtr HEPA), chyba e uszkodzenia powsta y w wyniku wad
materia owych lub wad wykonania,
(f) uszkodze wynikaj cych z nieprawid owego przeprowadzania czynno ci zwi zanych ze
standardow obs ug i u ytkowaniem Produktu (w tym czyszczenie, konserwacja, wymiana cz ci
nale y przeprowadza
eksploatacyjnych, pakowanie/rozpakowywanie, wymiana kartrid y),
zgodnie z materia ami instrukta owymi udost pnianymi przez Zortrax,
(g) uszkodze Produktu spowodowanych u ytkowaniem poza dopuszczonymi parametrami
przechowywania i rodowiska pracy (w tym zanieczyszczeniami substancjami niebezpiecznymi i
Produktu
w
promieniowaniem) lub zewn trznymi, niedozwolonymi modyfikacjami
warstwie sprz towej, jak i oprogramowaniu,
(h) uszkodze powsta ych w wyniku przeprowadzenia czynno ci serwisowych przez osoby
nieb d ce przedstawicielami Zortrax ani autoryzowanymi dostawcami us ug Zortrax,
(i) utraty danych w wyniku naprawy, wymiany, ingerencji stron trzecich,
poza wiedz i zgod Zortrax zosta zmodyfikowany tak, e zmieni si
(j) Produktu,
jego dzia ania i mo liwo ci techniczne,
(k) Produktu,
numer seryjny zosta zamieniony, usuni ty lub zamazany oraz Produktu,
jest wynikiem kradzie y, lub
pochodzenia U ytkownik ko cowy nie jest w stanie
udokumentowa (np. poprzez przedstawienie dowodu zakupu);
Odpowiedzialno U ytkownika ko cowego
Przed przekazaniem Produktu do naprawy gwarancyjnej U ytkownik ko cowy powinien utworzy
znajduj cych si na no niku danych i usun
z niego
oddzieln kopi zapasow materia
wszelkie dane osobowe. Podczas wykonywania us ugi gwarancyjnej zawarto no nika danych
produktu mo e zosta wymazana, zast piona lub sformatowana.
W ramach us ugi
oprogramowanie.

gwarancyjnej

w

Produkcie

mo e

zosta

zainstalowane

aktualne

W przypadku skorzystania z roszczenia gwarancyjnego U ytkownik ko cowy musi liczy si z
mo liwo ci wykonania us ugi serwisowej w kraju nieb d cym krajem zakupu.
importowych i
U ytkownik ko cowy musi przestrzega wszelkich stosownych
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eksportowych oraz ui ci wszystkie op aty celne, podatek VAT oraz inne stosowne podatki i op aty,
w przypadku realizacji us ugi
je eli takowe wyst pi . Powy sze warunki mog wyst pi
gwarancyjnej w kraju zakupu Produktu, o ile wyst pi potrzeba zdalnej naprawy serwisowej
urz dzenia i dostarczenia cz ci zamiennej Produktu.
U ytkownik ko cowy akceptuje i rozumie konieczno gromadzenia, przenoszenia i przetwarzania
danych personalnych przez Zortrax w celu usprawnienia wymaganej us ugi. U ytkownik akceptuje
fakt, e w wy ej wymienionym celu jego dane mog by przenoszone i przetwarzane w
prowadzi Zortrax lub
z jego autoryzowanych
dzia alno
dowolnym kraju, w
. W ka dym momencie i w ka dym kraju dane osobowe b d chronione przez
po
Polityk Prywatno ci Zortrax.
Zg aszanie roszcze gwarancyjnych do Zortrax
Przed skorzystaniem z roszczenia gwarancyjnego nale y zapozna si z bezp atnymi materia ami
z zakresu wsparcia technicznego oferowanego przez Zortrax dost pnymi pod adresem:
http://support.zortrax.com/.
Roszczenie gwarancyjne nale y zg osi niezw ocznie po zauwa eniu usterki poprzez Centrum
Wsparcia Technicznego (Support Center) dost pnego na oficjalnej stronie internetowej Zortrax.
przekazania
Podczas zg aszania roszczenia gwarancyjnego system mo e wymaga
owych danych, aby mo liwa by a identyfikacja urz dzenia i problemu przez osob
obs uguj c zg oszenie (w tym dowodu zakupu, numeru seryjnego produktu, opisu, zdj i
obrazuj cych usterk , danych kontaktowych i innych). Zg aszaj cy roszczenie gwarancyjne mo e
dodatkowo zosta poproszony o przeprowadzenie procedur Zortrax u atwiaj cych diagnoz usterki
lub dope nienie procedury zg oszenia reklamacyjnego.
W przypadku problemu z realizacj zg oszenia poprzez Centrum Wsparcia Technicznego (Support
Center), zg aszaj cy powinien zg osi si do miejsca zakupu produktu.
zakupu i
W przypadku braku informacji identyfikuj cych Produkt (w tym numer seryjny,
inne) Zortrax mo e odrzuci roszczenie reklamacyjne lub przyj dat pierwotnej sprzeda y jako
pocz tek Okresu gwarancyjnego.
Rozpatrywanie roszcze gwarancyjnych przez Zortrax
Zortrax prowadzi swoj dzia alno
Us ugi serwisowe mo na uzyska na obszarze, w
sprzeda ow bezpo rednio lub po rednio przez swoich autoryzowanych po
W
przypadku wyst pienia jakichkolwiek trudno ci w zapewnieniu us ug serwisowych lub pojawieniu
Zortrax poinformuje zg aszaj cego roszczenie reklamacyjne o tym fakcie
si dodatkowych
przed wykonaniem danej us ugi gwarancyjnej.
Je eli w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji Zortrax, U ytkownik ko cowy z o y roszczenie
gwarancyjne, Zortrax naprawi lub wymieni uszkodzone cz ci Produktu lub sam Produkt wed ug
w asnego uznania, wykorzystuj c nowe lub odnowione cz ci lub Produkty funkcjonalnie
wa ne lub lepsze od oryginalnie dostarczonych.
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Po wymianie Produktu lub cz ci wszelkie elementy zamienne staj si w asno ci U ytkownika
ko cowego, a elementy wymienione staj si w asno ci Zortrax.
wynikaj cych z Ograniczonej Gwarancji Zortrax, Zortrax
Je eli w wykonaniu obowi zk
dostarczy U ytkownikowi ko cowemu wolny od wad Produkt w zamian za Produkt wadliwy obj ty
niniejsz Gwarancj , bieg Okresu gwarancji rozpoczyna si na nowo od momentu dostarczenia
Produktu wolnego od wad. W przypadku pozosta ych napraw serwisowych, Okres gwarancji ulega
wyd u eniu o czas, w
U ytkownik nie
korzysta z Produktu ze wzgl du na
wyst pienie wady. Czas ten liczony jest od momentu wydania Produktu przez U ytkownika oraz
zwrotnego dostarczenia Produktu przez Zortrax.
Je eli w trakcie rozpatrywania roszczenia gwarancyjnego serwis Zortrax lub serwis autoryzowany
przez Zortrax uzna, e zg oszenie nie jest zgodne z postanowieniami niniejszej Gwarancji,
danie reklamacyjne otrzyma informacj o mo liwo ci przeprowadzenia odp atnej
zg aszaj cy
mo e, ale nie musi wyrazi zgody. W zakres informacji o odp atnej
us ugi serwisowej, na
us udze serwisowej wchodz :
owa wycena us ugi.
decyzji oraz
Rodzaje us ug gwarancyjnych
Zortrax dokona naprawy gwarancyjnej:
(a) poprzez serwis stacjonarny. Zortrax mo e zarz dzi zwrot Produktu w celu naprawy do miejsca
zakupu Produktu, gdzie jest dost pny serwis stacjonarny. Produkt mo e zosta wys any do
autoryzowanego us ugodawcy Zortrax lub samego Zortrax. Po otrzymaniu powiadomienia o
zako czeniu naprawy zg aszaj cy
danie reklamacyjne powinien niezw ocznie odebra
naprawiony Produkt.
danie reklamacyjne
(b) poprzez serwis wysy kowy. Zortrax mo e wys a do zg aszaj cego
op acone listy i dokumenty przewozowe oraz instrukcje o prawid owym pakowaniu Produktu.
Wszelkie informacje oraz niezb dne dokumenty zostan przekazane drog elektroniczn . Produkt
zostanie przekazany do serwisu Zortrax lub serwisu autoryzowanego przez Zortrax. W tym celu
zalecane jest zachowanie oryginalnego opakowania Produktu. Po zako czeniu naprawy
danie otrzyma informacje o przes aniu zwrotnym Produktu. Je li U ytkownik
zg aszaj cy
ko cowy zastosuje si do instrukcji dotycz cych metody pakowania i wysy ki, Zortrax pokryje
koszty pobrania z i wysy ki na adres zg aszaj cego danie gwarancyjne.
(c) poprzez serwis z cz ciami do samodzielnej naprawy. Zortrax mo e dokona naprawy
Produktu poprzez bezp atne dostarczenie zg aszaj cemu danie gwarancyjne Produkt zamienny,
w nieskomplikowany
mo na wymieni
cz ci lub akcesoria do Produktu,
samodzielnie. Zortrax przeka e informacje, w jaki
mo na dokona samodzielnej naprawy.
poniesionych przez zg aszaj cego
danie
Uwaga: Zortrax nie pokryje ewentualnych
gwarancyjne w zwi zku z samodzieln napraw .
Ograniczenie odpowiedzialno ci
Poza przypadkami okre lonymi w tej Gwarancji i ca ym zakresie dozwolonym przez prawo, Zortrax
nie odpowiada za bezpo rednie, specjalne, przypadkowe lub wynikowe szkody, spowodowane
albo wszelkich teorii prawa, w cznie
naruszeniem Ograniczonej Gwarancji Zortrax lub
ale nie tylko z utrat u yteczno ci, utrat lub zniszczeniem danych, utrat
utrat
(w cznie z utrat
z
utrat
rzeczywistych i przypuszczalnych
wykorzystania pieni dzy, utrat przypuszczalnych oszcz dno ci, utrat biznesu, utrat mo liwo ci,
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utrat warto ci przedsi biorstwa, utrat reputacji lub wszelkimi nie bezpo rednimi lub wynikowymi
stratami albo szkodami, spowodowanymi wymian urz dzenia lub w asno ci, z wszelkimi kosztami
przywracania lub odtwarzania jakichkolwiek danych zapisanych i u ywanych z Produktem.
Powy sze ograniczenie nie ma zastosowania do roszcze zwi zanych ze mierci lub roszcze
zwi zanych z obra eniami osobistymi albo z odpowiedzialno ci ustawow za zamierzone
systemy prawne nie zezwalaj na
dzia ania oraz zaniedbania i/lub pomy ki Zortrax.
wy czenie i ograniczenia przypadkowych lub wynikowych
wi c w zakresie dzia ania tych
, wymienione powy ej ograniczenia niniejszej Gwarancji, mog
nie dotyczy
U ytkownika ko cowego.
Postanowienia ko cowe
Je eli
z postanowie zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niemo liwe do
wykonania z mocy prawa, zostanie ono wy czone z niniejszej Gwarancji bez uszczerbku dla
pozosta ych postanowie .
Nikt poza Zortrax nie jest upowa niony do zmiany, rozszerzenia i uzupe niania niniejszej
Gwarancji.

Ta gwarancja dostarczana jest przez:

Zortrax S.A.
Lubelska 34, 10-409 Olsztyn, Polska
office@zortrax.com | sales@zortrax.com
www.zortrax.com | www.zortrax.pl
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