
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Gwarancja jest ograniczona wyłącznie do pierwotnego użytkownika końcowego, dla którego została 
zainstalowana i nie przeniesiona.   Wymagany jest dowód zakupu Autoryzowanego Systemu 
Okablowania Strukturalnego.  

• Autoryzowany System Okablowania Strukturalnego musi zostać prawidłowo zarejestrowany w rejestrze 
gwarancji firmy Molex Connected Enterprise Solutions, włączając w wszelką wymaganą dokumentację 
oraz pliki z testów, jedynie z wynikiem PASS testów, przeprowadzonych za pomocą urządzenia 
pomiarowego, zaaprobowanego przez Molex Connected Enterprise Solutions, w odniesieniu do stałych 
łącz Molex Connected Enterprise Solutions (lub kanałów, jeśli urządzenie zostało zaaprobowane przez 
Molex Connected Enterprise Solutions do pomiarów kanałów).   Najnowsza wersja listy aprobowanych 
urządzeń pomiarowych, w której można znaleźć szczegóły urządzeń, jest dostępna pod adresem 
https://csp.molex.com/intranet/documents/#list/24216.  Firma Molex Connected Enterprise Solutions 
ma prawo zaaprobować pomiary z wynikiem PASS* według własnego uznania.   (Wyniki PASS* to 
pomiary na granicach błędu urządzenia pomiarowego).    

• Certyfikat wygenerowany przez rejestr gwarancji firmy Molex Connected Enterprise Solutions po 
zatwierdzeniu wniosku służy jako potwierdzenie gwarancji i musi być przedkładany na życzenie.  

• Produkty nieoznakowane marką MPN, ale dostarczane przez Molex Connected Enterprise Solutions jako 
część Autoryzowanego Systemu Okablowania Strukturalnego będą objęte niniejszą gwarancją według 
uznania firmy Molex Connected Enterprise Solutions.  

• Niniejsza gwarancja wyklucza jakiekolwiek inne gwarancje, wyrażone, dorozumiane lub ustawowe, 
udzielane przez Molex Connected Enterprise Solutions i producentów wszystkich komponentów 
Autoryzowanego Systemu Okablowania Strukturalnego, w tym między innymi gwarancję wartości 
handlowej lub przydatności do określonego celu.  Ani Molex Connected Enterprise Solutions ani 
producent jakiegokolwiek komponentu Autoryzowanego Systemu Okablowania Strukturalnego nie 
ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za przerwy w działaniu systemu, niedogodności, zakłócenia w 
działaniu, szkody w mieniu, awarii, domniemane szkody lub wszelkie, inne przypadkowe lub wtórne 
szkody spowodowane jakimikolwiek usterkami Autoryzowanego Systemu Okablowania Strukturalnego 
lub dowolnego komponentu.  

• MOLEX CONNECTED ENTERPRISE SOLUTIONS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ROZBIEŻNOŚCI 
Z POSTANOWIENIAMI GWARANCYJNYMI ORAZ ZA UŻYCIE NIEEZAAPROBOWANYCH PRZEZ MOLEX 
PRODUKTÓW NIEZALEŻNIE OD STANOWISKA INSTALATORA.   UŻYCIE W INSTALACJI 
AUTORYZOWANEGO SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO KOMPONENTÓW PRODUCENTÓW 
INNYCH NIŻ MOLEX CONNECTED ENTERPRISE SOLUTIONS LUB UŻYCIE NIEWŁAŚCIWYCH PRAKTYK 
INSTALACYJNYCH INNYCH NIŻ POSTANOWIONO W DEFINICJI AUTORYZOWANEGO SYSTEMU 
OKABLOWNIA STRUKTURALNEGO AUTOMATYCZNIE ROZWIAZUJE I UNIEWAŻNIA NINIEJSZĄ 
GWARANCJĘ.  

 
Świadczenia nie objęte niniejszą gwarancją 
• Koszty pracy związanej z diagnozą błędów, usunięciem przyczyni i naprawą produktu lub wymianą 

Autoryzowanego Systemu Okablowania Strukturalnego, bez względu na przyczynę  

• Użycie produktów innych niż produkty Molex w ramach Autoryzowanego Systemu Okablowania 
Strukturalnego niezależnie od stanowiska instalatora   

• Awaria Autoryzowanego Systemu Okablowania Strukturalnego lub jego komponentów, spowodowana 
przez działania lub wydarzenia pozostające poza kontrolą Molex Connected Enterprise Solutions, w tym 
między innymi nieautoryzowane zmiany w Autoryzowanym Systemie Okablowania Strukturalnego, 
nieautoryzowane lub niewłaściwe naprawy, niewłaściwe testowanie, postępowanie niezgodnie z 
instrukcjami, niewłaściwe użycie lub nadużycie, niewłaściwe postępowanie z systemem, uszkodzenia w 
transporcie, niewłaściwa instalacja lub magazynowanie, wypadki, pożary, zalania lub zniszczenia 
spowodowane wodą, siła wyższa zniszczenia powstałe w wyniku zastosowania w Autoryzowanym 
Systemie Okablowania Strukturalnego innych produktów niż produkty Molex, wybuch, wojna lub konflikt 
zbrojny, strajk, embargo, spory pracownicze, wymagania rządowe, stosowanie podrobionych produktów, 

niepokoje cywilne, działania władz cywilnych lub wojskowych lub akty terrorystyczne  

Definicja Autoryzowanego Systemu Okablowania Strukturalnego  
Autoryzowany System Okablowania Strukturalnego Molex Connected Enterprise Solutions, dalej 
nazywany Autoryzowanym Systemem Okablowania Strukturalnego, definiuje się jako:  
• Całościowy, Autoryzowany System Okablowania Strukturalnego, składający się wyłącznie z 

zatwierdzonych przez Molex Connected Enterprise Solutions elementów pasywnych.  Wyłącza to 
jednoznacznie wszelkie urządzenia aktywne w obrębie bądź podłączone do systemu, a także 
interfejs sieci publicznej lub urządzania końcowe.  

• Cały Autoryzowany System Okablowania Strukturalnego musi być zainstalowany, uruchomiony i 
utrzymywany (konserwowany) przez uprawnionego Autoryzowanego Instalatora Systemów 
Okablowania Strukturalnego Molex Connected Enterprise Solutions, który posiada ważne 
uprawnienia w momencie instalacji i przeprowadzania testów Autoryzowanego Systemu 
Okablowania Strukturalnego.   (Adres email ces.support@molex.com służy do weryfikacji 
ważności uprawnień dowolnego instalatora.) 

• Instalacja została zainstalowana i przetestowana zgodnie z (a) praktykami określonymi przez 
Molex Connected Enterprise Solutions w materiałach szkoleniowych oraz przyjętych praktykach w 
tym za pomocą zaaprobowane przez Molex Connected Enterprise Solutions urządzenia 
pomiarowe, które zostało prawidłowo skalibrowane, posiada odpowiednie przewody/przystawki 
ustawienia dla przeprowadzanego testu jak również najbardziej aktualną wersję oprogramowania 
(b) opublikowanymi wersjami standardów TIA/EIA 568, ISO/IEC 11801, EN 50173 lub AS/NZ 
3080, które obowiązują w dniu instalacji i które są uznawane lokalnie przez większość 
przedstawicieli branży, (c) zarejestrowaną kategorią całościowej wydajności, oraz (d) 
opublikowanymi wersjami standardów TIA/EIA-569 lub ISO/IEC 18010 które obowiązują w dniu 
instalacji i które są uznawane lokalnie przez większość przedstawicieli branży.  

 
Autoryzowany System Okablowania Strukturalnego niespełniający wszystkich powyższych warunków 
nie jest objęty gwarancją bez względu na to czy certyfikat gwarancji na taki system został wydany 
przez Molex Connected Enterprise Solutions.  
 
Zakres gwarancji  
Molex Connected Enterprise Solutions gwarantuje, iż komponenty Autoryzowanego Systemu 
Okablowania Strukturalnego, które wpływają na wydajność transmisji zgodnie z zamierzoną 
kategorią, będą wolne od wad materiałowych oraz produkcyjnych, podczas normalnego i właściwego 
ich użytkowania przez okres określony w niniejszym certyfikacie począwszy od daty instalacji.  
 
Zobowiązania Wydajności Produktowej  
W przypadku określenia, ze któryś z elementów Autoryzowanego Systemu Okablowania zawiódł, 
przez co w istotny sposób wpłyną na prawidłowe przesyłanie sygnału elektrycznego zgodnie z 
zamierzoną kategorią, Molex Connected Enterprise Solutions dokona naprawy lub wymiany tego 
elementu, według własnego uznania, nie wliczając kosztów pracy związanych ze zdiagnozowaniem 
usterki, jej naprawą i wymianą produktu.  Wszelkie naprawy będą gwarantowane zgodnie z 
warunkami tej gwarancji na pozostały okres obowiązywania tej gwarancji.  
 
Profesjonalna Instalacja  
Autoryzowane Systemy Okablowania Strukturalnego muszą być zainstalowane oraz przetestowane 
przez profesjonalistów w branży, szkolonych i autoryzowanych przez Molex Connected Enterprise 
Solutions na moment wykonania instalacji.    Pliki pomiarowe są sprawdzane przez firmę Molex 
Connected Enterprise Solutions, która może przeprowadzać audyty instalacji w celu zapewnienia 
zgodności z ich projektem, praktykami instalacyjnymi i testowymi. 
 
Ograniczenie Gwarancyjne 
• Naprawa lub wymiana elementów Autoryzowanego Systemu Okablowania Strukturalnego przez 

firmę Molex Connected Enterprise Solutions lub wskazanego przez nią Autoryzowanego 
Instalatora jest jedynym rozwiązaniem zapewnianym zgodnie z tą gwarancją.  
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W przypadku wystąpienia problemów z objętym gwarancją Autoryzowanym Systemem 
Okablowania Strukturalnego 
Akceptując niniejszą gwarancji, w momencie jej wydania pierwotny instalator oraz użytkownik końcowy 
przyjmują i zgadzają się przestrzegać następującej procedury:  
 
1. W przypadku wystąpienia problemu klient końcowy powinien wyeliminować wszelkie potencjalne 

przyczyny związane z Autoryzowanym Systemem Okablowania Strukturalnego.   Użytkownik 
końcowy musi przetestować wydajność przebiegu zgodnie z zamierzoną kategorią, aby potwierdzić, 
że nie nastąpiła zmiana Autoryzowanego Systemu Okablowania Strukturalnego od czasu instalacji.  

 
2. Jeśli problem wchodzi w zakres Autoryzowanego Systemu Okablowania Strukturalnego, użytkownik 

końcowy powinien skontaktować się z Autoryzowanym Instalatorem, który wykonał instalację, aby 
poinformować go o awarii, podając szczegółowo charakter awarii, numer certyfikatu 
gwarancyjnego, kanały dotknięte awarią i sprzęt pracujący na kanale dotkniętym awarią jak 
również inne niezbędne informacje.   Użytkownik końcowy lub agent nie może (a) podejmować 
czynności zmierzających do usunięcia awarii bez zgody firmy Molex Connected Enterprise Solutions, 
jej pełnomocnika lub jej Autoryzowanego Instalatora oraz musi (b) przedstawić Molex Connected 
Enterprise Solutions niniejszy certyfikat gwarancyjny obejmujący Autoryzowany System 
Okablowania Strukturalnego, w którym wystąpiła awaria.  

 
3. Autoryzowany Instalator dołoży starań, aby zdiagnozować i naprawić awarię, w oparciu o 

wydajność przebiegu nieprawidłowo funkcjonującego kanału oraz złożony wniosek o objęcie 
gwarancją.  Jeśli Autoryzowany Instalator będzie nieosiągalny lub nie będzie w stanie usunąć 
awarii, wówczas klient końcowy może przekazać powyższe informacje do Molex Connected 
Enterprise Solutions korzystając z aktualnych w danym momencie procedur wsparcia i systemu na 
którym problem zostanie zbadany przez Molex Connected Enterprise Solutions.   Produkt poddany 
sprawdzeniu musi zostać przekazany na koszt użytkownika końcowego do firmy Molex Connected 
Enterprise Solutions, która uruchomi procedury naprawcze, jeśli są objęte gwarancją.  

 
4. W przypadku stwierdzenia, że awaria jest wynikiem wadliwego Autoryzowanego Systemu 

Okablowania Strukturalnego, (a) niesprawne produkty będą naprawione lub wymienione według 
uznania Molex Connected Enterprise Solutions (b) naprawione lub wymienione produkty zostaną 
wysłane do klienta końcowego (c) firma Molex Connected Enterprise Solutions przeprowadzi 
utylizację niesprawnego produktu oraz (d) firma Molex Connected Enterprise Solutions zwróci 
koszty przesyłki niesprawnego produktu, poniesione przez klienta końcowego.   W przypadku 
stwierdzenia, że awaria produktu spowodowana jest innymi czynnikami, niż Autoryzowany System 
Okablowania Strukturalnego, firma Molex Connected Enterprise Solutions przeprowadzi utylizację 
badanego produktu 

 

 

• Normalne zużycie komponentów w tym oznakowanie, blaknięcie, zadrapania lub wgniecenia.  
• Wszelkie usterki lub niezgodności w projekcie, instalacji lub pomiarach Autoryzowanego Systemu 

Okablowania Strukturalnego, spowodowane nieprzestrzeganiem wytycznych Molex Connected 
Enterprise Solutions w zakresie projektowania, instalacji lub przeprowadzania testów i/lub powstałe z 
przyczyn będących poza kontrolą Molex Connected Enterprise Solutions.  

• Komponenty Autoryzowanego Systemu Okablowania Strukturalnego zainstalowane w lub narażone 
na skażenia, zanieczyszczenia lub warunki środowiskowe, nietypowe dla pomieszczeń, gdzie znajduje 
się system lub niezgodne z opublikowanymi normami TIA/EIA 569, ISO/IEC 18010, lub AS/CA S008 
(instalacje wewnątrz budynków) które są aktualnie obowiązującymi normami w dniu wykonywania 
instalacji i są lokalnie uznawane przez większość przedstawicieli branży  

• Komponenty Autoryzowanego Systemu Okablowania Strukturalnego stosowane na zewnątrz 
budynków, nawet jeżeli są sprzedawane do takich zastosowań, chyba że zostanie wyraźnie 
stwierdzone inaczej przez Molex Connected Enterprise Solutions na piśmie  

• Autoryzowany System Okablowania Strukturalnego przetestowany później niż 6 miesięcy po 
zakończeniu jego instalacji lub przeniesienia, dodania elementów czy też zmiany dokonane przez 
podmiot inny, niż Autoryzowany Instalator Molex Connected Enterprise Solutions.  

 
Pozostałe postanowienia  
W celach gwarancyjnych Molex Connected Enterprise Solutions akceptuje raporty pomiarowe tylko dla 
Łącza Stałego w zakresie dowolnej architektury.  Ponadto Użytkownicy Końcowi powinni wymagać 
raportów z pomiaru Kanału dla wszystkich Kanałów krosowanych w celu potwierdzenia, iż pozostałe 
komponenty kanału funkcjonują prawidłowo.  
 
Niniejsza gwarancja nadaje użytkownikowi określone prawa, oraz użytkownik może mieć też inne prawa, 
które mogą się różnić w zależności od lokalizacji.  Niniejsza gwarancja zostanie rozszerzona włącznie w 
takim zakresie, w jakim wymaga tego obowiązujące prawo lokalne.  Jeśli jakakolwiek część niniejszej 
gwarancji nie jest wykonalna w związku prawem lokalnym, wówczas takie postanowienia zostaną 
zmienione w celu spełniania lokalnych wymogów prawnych, zgodnie z intencją Molex Connected 
Enterprise Solutions.  
 
Niniejsza gwarancja podlega prawu stanu Illinois, USA, bez względu na kolizję z innymi prawami.  
Użytkownik końcowy uznaje, iż celu otrzymania niniejszej rozszerzonej gwarancji, w zakresie 
wymaganym przez Molex Connected Enterprise Solutions, wszelkie spory muszą być rozstrzygane 
zgodnie z prawem stanu Illinois oraz że strony bezwarunkowo poddadzą się jurysdykcji sądów stanu 
Illinois i sądów federalnych.   
 
Niniejsza gwarancja automatycznie wygasa i staje się niewalna, jeśli jakikolwiek Autoryzowany System 
Okablowania Strukturalnego zostanie naprawiony lub rozmontowany przez kogokolwiek poza firmą 
Molex Connected Enterprise Solutions lub jej Autoryzowanym Instalatorem MPN, lub też nastąpi zmiana 
lub usunięcie Autoryzowanego Systemu Okablowania Strukturalnego z miejsca pierwotnej instalacji.   
 
W przypadku braku wcześniejszego pisemnego zatwierdzenia Molex Connected Enterprise Solutions, 
Molex Connected Enterprise Solutions nie ponosi odpowiedzialności w ramach niniejszej gwarancji za (a) 
odinstalowanie, usunięcie i/lub utylizację nieprawnego Autoryzowanego Systemu Okablowania 
Strukturalnego, lub (b) instalację naprawionego lub zamiennego Autoryzowanego Systemu Okablowania 
Strukturalnego.   Ponadto w żadnym wypadku Molex Connected Enterprise Solutions nie ponosi 
odpowiedzialności za zmianę, usunięcie, wymianę, naprawę lub zmianę lokalizacji komponentów Molex 
nie nabytych od Autoryzowanego Instalatora lub Autoryzowanego Dystrybutora firmy Molex Connected 
Enterprise Solutions, ani żadnego komponentu innego niż komponent Molex.  
 

(ciąg dalszy)


