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Zaświadcza się, iż powy szy, Certyfikowany System Okablowania Molex Premise 
Networks posiada 25-letnią Gwarancję na działanie systemu i aplikacji w 
odniesieniu do tych kanałów pasywnych, które s  zgodne z i opisane w 
załączonym Globalnym Programie Gwarancyjnym oraz po przedstawieniu 
dowodu zakupu. 
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Zobowiązania w odniesieniu do wydajności 
W przypadku niespełnienia przez Certyfikowany System Okablowania któregokolwiek ze 
wskazanych tu parametrów, Molex Premise Networks określi swoje zobowiązania w 
świetle niniejszej gwarancji i przeprowadzi działania naprawcze, do których zobowiązuje 
się w niniejszym dokumencie. Wszelkie naprawy lub wymiany będą objęte gwarancją na 
warunkach niniejszej gwarancji przez pozostały okres niniejszej gwarancji. Jeżeli 
niewłaściwe działanie będzie spowodowane wyłącznie przez Certyfikowany System 
Okablowania, użytkownik końcowy nie poniesie żadnych kosztów naprawy systemu. Molex 
Premise Networks dostarczy bezpłatnie wszystkie komponenty oraz pokryje wszelkie 
koszty robocizny (wybranych przez nas instalatorów) związanej z diagnostyką i eliminacją 
awarii. 
 
1. Komponenty 

Jeżeli jakiekolwiek komponent Molex Premise Networks w Certyfikowanym Systemie 
Okablowania zostanie uznany za wadliwy i uniemożliwiający poprawną transmisję 
sygnałów elektrycznych, Molex Premise Networks według własnego uznania naprawi 
te elementy lub wymieni je na nowe, aby umożliwić transmisję takich sygnałów. 

2. Działanie systemu 
Jeżeli wydajność Certyfikowanego Systemu Okablowania okaże się niezgodna z 
kategorią, której dotyczy certyfikat (na podstawie wyników zgodnych z normami 
procedur testowych), Molex Premise Networks według własnego uznania naprawi lub 
wymieni komponenty w celu zapewnienia wydajności, której dotyczy certyfikat. 

3. Gwarancja działania aplikacji 
Jeżeli Certyfikowany System Okablowania uniemożliwi użytkownikowi końcowemu 
korzystanie z aplikacji/protokołów zgodnie z kategorią wydajności systemu, której 
dotyczy certyfikat, Molex Premise Networks przeprowadzi diagnozę problemu i 
naprawi lub dostarczy nowe komponenty, według własnego uznania, które zapewnią 
skuteczną transmisję tych aplikacji i protokołów. 
 

Profesjonalna instalacja 
Certyfikowane Systemy Okablowania są instalowane przez profesjonalistów szkolonych 
przez Molex Premise Networks. Wszystkie instalacje są testowane, a testy te są 
sprawdzane przez firmę Molex, która dokonuje wyrywkowych audytów instalacji w celu 
zapewnienia zgodności ze swoimi praktykami instalacyjnymi i testowymi. 

Definicja certyfikowanego systemu 
 
Certyfikowany System Okablowania Molex Premise Networks, dalej nazywany 
Certyfikowanym Systemem Okablowania, to: 
 
• Całościowy, Certyfikowany System Okablowania, składający się wyłącznie z 

zatwierdzonych przez firmę Molex Premise Networks elementów pasywnych. Wyłącza 
to jednoznacznie wszelkie urządzenia aktywne w obrębie bądź podłączone do systemu, 
a także interfejs sieci publicznej i urządzania końcowe. 

• Cały Certyfikowany System Okablowania musi zostać zainstalowany i przekazany do 
użytkowania przez instalatora autoryzowanego do instalacji przez firmę Molex 
Premise Networks. 

• Wszystkie elementy systemu zostały zainstalowane i przetestowane zgodnie z 
praktykami określonymi przez Molex Premise Networks oraz w oparciu o 
opublikowane wydanie norm TIA /EIA 568, ISO IEC 11801, EN 50173, AN/ZS 
3080, które obowiązują w dniu instalacji oraz zgodnie z aktualną zarejestrowaną 
kategorią działania całego toru transmisyjnego. 

 
Zakres gwarancji 
Molex Premise Networks zapewnia klienta końcowego, że przez 25 lat od daty wystawienia 
niniejszego Certyfikatu będą obowiązywały następujące gwarancje: 
 
1. Gwarancja komponentowa 
 Wszystkie komponenty certyfikowanego systemu Molex Premise Networks będą wolne 

od usterek materiałowych oraz wykończeniowych pod warunkiem ich prawidłowego 
montażu i eksploatacji. 

2. Gwarancja na działanie systemu 
 Łącza/kanały Certyfikowanego Systemu Okablowania będą spełniać parametry 

wydajności zgodne z kategorią, której dotyczy certyfikat. 
3. Gwarancja na aplikacje 
 Certyfikowany System Okablowania będzie wolny od usterek uniemożliwiających 

działanie zgodnie z normami aplikacji i protokołów w ramach kategorii wydajności 
całego toru transmisyjnego, której dotyczy certyfikat. Dotyczy to aplikacji/protokołów 
uznawanych przez komitety normalizacyjne IEEE, ANSI i ATM Forum oraz 
przeznaczonych specjalnie do transmisji przy użyciu okablowania kategorii norm 
zdefiniowanych w TIA /EIA/ 568, ISO IEC 11801, EN 50173 oraz AS/NZ 30380, 
która obowiązuje w dzień instalacji. 
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W przypadku wystąpienia problemów z gwarancją certyfikowanego systemu okablowania. 
Akceptując tą gwarancję, w momencie jej wydania przypadku wystąpienia problemu 
pierwotny instalator oraz klient końcowy przyjmują i zgadzają się przestrzegać 
następującej procedury: 
 
1. W przypadku wystąpienia problemu klient końcowy powinien wyeliminować wszelkie 

potencjalne przyczyny niezwiązane z Certyfikowanym Systemem Okablowania 
 

2. Jeśli problem został zidentyfikowany i okazało się, że wchodzi w zakres 
Certyfikowanego Systemu Okablowania, użytkownik końcowy powinien skontaktować 
się z instalatorem, który wykonał instalacji i poinformować o problemie. Należy 
szczegółowo opisać charakter problemu, podać numer certyfikatu gwarancyjnego, 
zidentyfikować wadliwie działające kanały oraz podać rodzaj sprzętu aktywnego 
działającego na wadliwym kanale oraz inne informacje o które zapyta instalator. 
Klient końcowy lub agent nie powinien podejmować prób samodzielnej naprawy bez 
zgody Molex Premise Networks jego pełnomocnika lub instalatora. 
 

3. Instalator dołoży wszelkich starań, aby zidentyfikować i naprawić usterkę. Jeśli 
instalator będzie nieosiągalny lub nie będzie potrafił naprawić usterki wówczas klient 
końcowy może zgłosić powyższe informacje korzystając z bieżących procedur i 
systemu pomocy Molex Premise, po czym problem zostanie zbadany przez Molex 
Premise Networks. Produkt poddany sprawdzeniu powinien zostać przekazany na 
koszt klienta końcowego bezpośrednio do Molex Premise Networks, który rozpocznie 
procedury naprawcze, jeśli są objęte gwarancją. 
 

4. W przypadku, kiedy usterka jest wynikiem wadliwego Certyfikowanego Systemu 
Okablowania (a) wadliwe produkty będą naprawione lub wymienione według uznania 
Molex Premise Networks (b) naprawione lub wymienione produkty zostaną 
dostarczone do klienta końcowego (c) Molex Premise Networks wyrzuci wadliwy 
produkt oraz (d) Molex Premise Networks zwróci koszty przesyłki wadliwego 
produktu poniesione przez klienta końcowego. W przypadku, gdy wada produktu nie 
jest związana z Certyfikowanym Okablowaniem Strukturalnym Molex Premise 
Networks wyrzuci wadliwy produkt. 
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Ograniczenia Globalnego Programu Gwarancyjnego 
• Naprawa lub wymiana elementów Certyfikowanego Systemu Okablowania 

przez firmę Molex Premise Networks lub wskazanego przez nią 
Certyfikowanego Instalatora jest jedynym rozwiązaniem zapewnianym 
zgodnie z tą  gwarancją. 

• Gwarancja dotyczy wyłącznie pierwotnego użytkownika sieci, dla którego 
została zainstalowana i nie może być odstępowana stronom trzecim.  
Wymagany jest dowód zakupu Certyfikowanego Systemu Okablowania. 

• Niniejsza gwarancja wyklucza jakiekolwiek, inne gwarancje, wyrażone, 
dorozumiane lub ustawowe i jest zapewniana przez Molex Premise 
Network oraz wytwórców wszystkich komponentów Certyfikowanego 
Systemu Okablowania, włączając, ale nie ograniczając do gwarancji 
produktu zwykłej przydatności oraz przydatności do określonego celu. 
Molex Premise Networks ani producent jakiegokolwiek komponentu 
Certyfikowanego Systemu Okablowania nie ponoszą żadnej 
odpowiedzialności za przerwy w działaniu systemu, niedogodności, 
zakłócenia działalności, szkody w mieniu, awarię, domniemane szkody lub 
wszelkie, inne przypadkowe lub wtórne uszkodzenia spowodowane 
wszelkimi usterkami Certyfikowanego Systemu Okablowania lub 
dowolnego komponentu. 

• MOLEX NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ROZBIEŻNOŚCI Z 
POSTANOWIENIAMI GWARANCYJNYMI. KOPIOWANIE ORAZ 
MODYFIKACJE RAPORTÓW POMIAROWYCH, UŻYCIE W 
INSTALACJI KOMPONENTÓW PRODUCENTÓW INNYCH, NIŻ 
MOLEX PREMISE NETWORKS LUB UŻYCIE NIEWŁAŚCIWYCH 
PRAKTYK INSTALACYJNYCH UNIEWAŻNIA POSTANOWIENIA 
GWARANCJI. 

 
Uszkodzenia nieobjęte gwarancją 
Niniejsza gwarancja nie obejmuje awarii Certyfikowanego Systemu Okablowania ani 
jego komponentów, spowodowanych przez działania lub zdarzenia pozostające poza 
kontrolą Molex Premise Networks albo producenta komponentów, włączając, ale nie 
ograniczając do przeróbki Certyfikowanego Systemu Okablowania, nieautoryzowane lub 
niewłaściwe naprawy, nieodpowiednią eksploatację, wypadki, pożary, zalania i siłę 
wyższą. 
 
Pozostałe prawa 
Niniejsza gwarancja nadaje użytkownikowi określone prawa oraz mogę one różnić się w 
zależności od miejsca. Niniejsza gwarancja zostanie rozszerzona wyłącznie, w takim 
zakresie, w jakim wymaga tego obowiązujące prawo lokalne. 
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