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1. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM 
Prostownik umożliwia ładowanie akumulatorów ołowiowych o swobodnym przepływie elektrolitu, 
przeznaczonych dla pojazdów mechanicznych (benzyna i diesel), motocykli, małych statków, itp. 
 
UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM EKSPLOATACJI PROSTOWNIKA DO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW 
NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAC NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSLUGI! 
 
2. OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS EKSPLOATACJI PROSTOWNIKA DO ŁADOWANIA 
AKUMULATORÓW. 
• Akumulatory podczas ładowania wydzielają gazy wybuchowe, należy unikać płomieni i iskier. NIE 

PALlĆ. 
• Podczas ładowania ustawić akumulator w dobrze wietrzonym miejscu. 
• Używać prostownika wyłącznie w dobrze wietrzonych pomieszczeniach: NIE UŻYWAĆ NA 

ZEWNĄTRZ PODCZAS PADAJĄCEGO DESZCZU LUB ŚNIEGU. 
• Przed podłączeniem lub odłączeniem przewodów podczas ładowania akumulatora należy odłączyć 

przewód zasilający. 
• Nie zakładać lub zdejmować klemy z akumulatora podczas funkcjonowania prostownika. 
• Surowo zabronione jest używanie prostownika wewnątrz pojazdu lub pod pokrywą komory silnika. 
• Uszkodzony przewód zasilania należy zastąpić wyłącznie przez oryginalny przewód. 
• Nie używać prostownika do ładowania akumulatorów nie nadających się do ładowania. 
• Sprawdzić, czy napięcie zasilania będące do dyspozycji, odpowiada napięciu podanemu na tabliczce 

znamionowej prostownika. 
• Aby nie uszkodzić elektronicznych urządzeń pojazdów należy przeczytać, zachować i skrupulatnie 

stosować się do wskazówek podanych przez producentów, dotyczących używania prostownika. 
Przestrzegać zaleceń producenta pojazdów zarówno podczas ładowania jak i uruchomienia; należy 
również ściśle przestrzegać zaleceń producenta akumulatorów. 

• Prostownik składa się z wyłączników lub przekaźników, które mogą powodować powstawanie łuków 
lub iskier; dlatego też jeżeli używany jest w warsztacie samochodowym lub w innym podobnym 
otoczeniu, należy przechowywać go w odpowiednim miejscu lub nie wyjmować z opakowania. 

• Wszelkiego rodzaju naprawy lub konserwacje prostownika powinny być przeprowadzane wyłącznie 
przez personel przeszkolony. 

• UWAGA: PRZED WYKONANIEM JAKIEJKOLWIEK OPERACJI ZWYKŁEJ KONSERWACJI PROSTOWNIKA 
NALEŻY ZAWSZE ODŁĄCZYĆ PRZEWÓD ZASILANIA! 

• Sprawdzić, czy gniazdo wtyczkowe wyposażone jest w styk ochronny. 
• W modelach, które nie posiadają styku ochronnego należy podłączyć wtyczki, o obciążalności 

odpowiedniej dla wartości bezpiecznika, podanej na tabliczce. 
• Jeżeli nie da się uniknąć zastosowania elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu, należy użyć 

wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego. Zastosowanie wyłącznika ochronnego różnicowo 
prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. WPROWADZENIE I OGÓLNY OPIS 
• Prostownik umożliwia ładowanie akumulatorów ołowiowych o swobodnym przepływie elektrolitu, 

przeznaczonych dla pojazdów mechanicznych (benzyna i diesel), motocykli, małych statków, itp. 
• Prąd ładowania dostarczany przez urządzenie maleje w zależności od krzywej charakterystycznej W i 

zgodnie z normą DIN41774. 
• Obudowa prostownika posiada stopień ochrony IP 20 i jest zabezpieczona przed pośrednimi 

kontaktami, za pomocą przewodu uziemiającego, zgodnie z zaleceniami dla urządzeń klasy 1. 
 

 
 
Ustawienie prostownika 
• Podczas ładowania należy ustawić prostownik na stabilnej powierzchni i upewnić się, że nie zostały 

zatkane odpowiednie otwory umożliwiające wentylację. 
 
Podłączenie do sieci 
• Prostownik należy podłączyć wyłącznie do sieci zasilania z uziemionym przewodem neutralnym. 

Sprawdzić, czy napięcie sieci i napięcie robocze są zgodne. 
• Linia zasilania powinna być wyposażona w systemy zabezpieczenia, takie jak bezpieczniki lub 

wyłączniki automatyczne, wystarczające do znoszenia maksymalnej ilości energii absorbowanej 
przez urządzenie. 

• Przewód zasilający należy podłączyć do gniazda sieciowego. 
• Ewentualne przedłużenia przewodu zasilania należy wykonywać stosując przewód o odpowiednim 

przekroju, nie mniejszym od przekroju używanego przewodu zasilania. 
• Należy zawsze wykonać uziemienie urządzenia, wykorzystując w tym celu przewód koloru żółto-

zielonego kabla zasilania, oznaczony etykietą (      ), natomiast pozostałe dwa przewody należy 
podłączyć do sieci napięcia. 

 
4. PRZYGOTOWANIE DO ŁADOWANIA 
Przed przystąpieniem do ładowania należy sprawdzić, czy pojemność akumulatorów (Ah), które 
należy ładować nie jest mniejsza od pojemności wskazanej na tabliczce (C min). 
Postępować zgodnie z instrukcją, wykonując czynności ściśle według podanej niżej kolejności. 



• Zdjąć pokrywę akumulatora (jeżeli obecna), aby ułatwić ulatnianie się gazów wydzielanych podczas 
ładowania. 

• Sprawdzić, czy poziom elektrolitu zakrywa płytki akumulatorów; w przeciwnym razie należy dolać 
wody destylowanej aż do ich zalania na 5-10 mm. 
UWAGA! ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ PODCZAS TEJ OPERACJI PONIEWAŻ ELEKTROLIT 
JEST KWASEM BARDZO KOROZYJNYM. 

• Przypomina się, że dokładny stan naładowania akumulatora można określić jedynie przy użyciu 
densymetru, który umożliwia zmierzenie specyficznej gęstości elektrolitu; orientacyjnie ważne są 
następujące wartości gęstości substancji rozpuszczonej (Kg/l w temp. 20

o
C): 

 
1 .28 = akumulator naładowany; 

1.21 = akumulator częściowo wyładowany; 
1 .14 = akumulator rozładowany.  

 
• Po odłączeniu przewodu z sieci zasilania podłączyć zacisk koloru czerwonego do jednego z 

konektorów prostownika 12 Volt lub 24 Volt w zależności od napięcia znamionowego akumulatora 
(12 Volt lub 24 Volt). 

• Ustawić przełącznik/i regulacji ładowania zgodnie z potrzebą (RYS. A. str. 6)  
NISKI - ładowanie zwykle 
WYSOKI - ładowanie szybkie. 

• Sprawdzić biegunowość zacisków akumulatora: dodatni symbol (+) i ujemny symbol (-).  
UWAGA: Jeżeli symbole nie różnią się między sobą, przypomina się, że zacisk dodatni jest zaciskiem 
nie podłączonym do podwozia pojazdu. 

• Podłączyć zacisk koloru czerwonego układu ładowania do zacisku dodatniego akumulatora      
(symbol +). 

• Podłączyć zacisk koloru czarnego układu ładowania do podwozia pojazdu, w odpowiedniej 
odległości od akumulatora i przewodu paliwa. 
UWAGA: Jeżeli akumulator nie jest zainstalowany w pojeździe, podłączyć się bezpośrednio do 
zacisku ujemnego akumulatora (symbol -). 

 
5. ŁADOWANIE 
• Podłączyć prostownik do przewodu zasilania. 
• Przełączyć włącznik/wyłącznik urządzenia na pozycję ”ON”. 
• Amperomierz wskazuje prąd ładowania akumulatora (w Amperach); podczas tej fazy można będzie 

zaobserwować, że wartości wskazywane przez amperomierz powoli ulegają zmniejszeniu aż do 
uzyskania wartości bardzo niskich, w zależności od pojemności i warunków eksploatacji akumulatora 
(RYS. B. str. 7). 

 
UWAGA: Podczas ładowania akumulatora można także zauważyć zjawisko "wrzenia" płynu 
znajdującego się w akumulatorze. Zalecane jest przerwanie ładowania już na początku wrzenia celem 
uniknięcia uszkodzenia akumulatora. 
 
UWAGA: AKUMULATORY HERMETYCZNE 
Jeżeli pojawi się konieczność doładowania tego typu akumulatora należy zachować szczególną 
ostrożność. Ładować akumulator powoli, sprawdzając napięcie na zaciskach. Kiedy napięcie to, 
łatwo odczytywane za pomocą zwykłego testera, osiągnie 14,4V dla akumulatorów 12 Voltowych i 
28,8V dla akumulatorów 24 Voltowych zaleca się przerwanie ładowania. 
 
 
 



Równoczesne ładowanie kilku akumulatorów 
Tego rodzaju operację należy wykonać z najwyższą ostrożnością. 
UWAGA: Nie ładować akumulatorów o różnych pojemnościach, stopniu rozładowania oraz rodzaju. 
Jeżeli chcemy naładować kilka akumulatorów równocześnie można zastosować połączenia 
"szeregowe" lub "równolegle". Pomiędzy dwoma układami zalecane jest wykonanie połączenia 
szeregowego, ponieważ w ten sposób możliwe jest sprawdzenie prądu, krążącego w każdym 
akumulatorze, który będzie analogiczny jak prąd, sygnalizowany na amperomierzu. 
UWAGA: W przypadku połączenia szeregowego dwóch akumulatorów o napięciu znamionowym 
równym 12V, zalecane jest ładowanie z konektora prostownika 24 Volt. (RYS. C. str. 7) 
 
Koniec ładowania 
• Przełączyć włącznik/wyłącznik urządzenia na pozycję ”OFF”. 
• Odłączyć zasilanie prostownika wyjmując wtyczkę przewodu z gniazda sieciowego. 
• Rozłączyć zacisk koloru czarnego od podwozia samochodu lub od zacisku ujemnego akumulatora 

(symbol -). 
• Rozłączyć zacisk koloru czerwonego od zacisku dodatniego akumulatora (symbol +). 
• Przenieść prostownik w suche miejsce. 
• Zamknąć komory akumulatora odpowiednimi zatyczkami (jeżeli obecne). 
 
6. ROZRUCH 
Przełącznik rozruchu działa zawsze niezależnie od ustawienia przycisków funkcyjnych.  
Przełącznik służący do uruchomienia (rozruchu) pojazdu umiejscowiony jest na przewodzie. Aby 
uruchomić pojazd należy przełączyć włącznik rozruchu na pozycję ”I”, na wartości napięcia 
odpowiadającej wartości uruchamianego pojazdu (RYS. D. str. 8). 
 
Przed przekręceniem kluczyka zapłonu należy wykonać szybkie ładowanie, przez ok. 5-10 minut, co 
znacznie ułatwi uruchomienie pojazdu. 
Dostarczany prąd podawany jest na skali amperomierza o większym zasięgu. 
 
UWAGA: Przed wykonaniem czynności uruchomienia należy dokładnie przejrzeć zalecenia 
producenta pojazdów! 
• Upewnić się, czy linia zasilania jest zabezpieczona za pomocą bezpieczników lub wyłączników 

automatycznych, o wartości zgodnej z podaną na tabliczce z symbolem (  ) . 
• Wykonać operacje uruchomienia ŚCIŚLE przestrzegając kolejności cykli ładowanie/przerwa, 

podanych na urządzeniu (na przykład: ROZRUCH 3s włączony ”I”, 120s wyłączony ”O” - 5 CYKLI) i 
nie upierać się jeżeli silnik pojazdu nie uruchomi się; można w ten właśnie sposób poważnie 
uszkodzić akumulator lub nawet wyposażenie elektryczne pojazdu. 

 
7. ZABEZPIECZENIA (RYS. E. str. 8) 
Prostownik do ładowania akumulatorów wyposażony jest w zabezpieczenie, które zadziała w 
następujących przypadkach: 
• Dodatkowe obciążenie (nadmierne wytwarzanie prądu dla akumulatora). 
• Zwarcie (zaciski układu ładowania stykają się). 
• Odwrócenie biegunowości na zaciskach akumulatora. 
• W urządzeniach wyposażonych w bezpieczniki podczas wymiany należy stosować jednakowe 

bezpieczniki o tej samej wartości prądu znamionowego. 
 
UWAGA: Wymiana bezpiecznika o wartości prądu różnej od wartości podanej na tabliczce 
znamionowej może powodować uszkodzenia dla osób lub przedmiotów. Dlatego też nie należy 
wymieniać bezpieczników na mostki miedziane lub wykonane z innego materiału. 



Bezpiecznik należy wymieniać zawsze po uprzednim ODŁĄCZENIU PRZEWODU zasilania z sieci. 
 
8. WSKAZÓWKI UŻYTECZNE 
• Oczyścić klemy dodatnie i ujemne z osadów, które mogą powstawać w wyniku utleniania się w taki 

sposób, aby zagwarantować odpowiednie połączenie zacisków. 
• Unikać w najbardziej bezwzględny sposób zetknięcia się ze sobą dwóch zacisków, podczas gdy 

prostownik jest włączony do sieci, co powoduje spalenie bezpiecznika. 
• Jeżeli akumulator, który zamierza się podłączyć do prostownika jest zamontowany na stałe w 

pojeździe, należy przejrzeć również instrukcje obsługi i/lub konserwacji pojazdu, w rozdziale 
"INSTALACJA ELEKTRYCZNA" lub "KONSERWACJA". Przed przystąpieniem do ładowania najlepiej jest 
rozłączyć przewód dodatni, będący częścią instalacji elektrycznej pojazdu. 

• Przed podłączeniem do prostownika należy sprawdzić napięcie akumulatora, przypomina się, że 3 
korki znajdują się w akumulatorze na 6 Volt, natomiast 6 korków w akumulatorze na 12Volt. W 
niektórych przypadkach mogą występować dwa akumulatory na 12 Volt połączone szeregowo, w 
tym przypadku do naładowania obu akumulatorów wymagane jest napięcie 24Volt. Upewnić się, że 
posiadają one te same parametry, aby uniknąć niewyrównoważenia ładunku. 

• Przed przystąpieniem do uruchomienia pojazdu należy wykonać kilkuminutowe szybkie ładowanie; 
ograniczy to prąd uruchomienia, pobierając również mniejszą ilość prądu z sieci. 

• Jeżeli pojazd nie zostanie uruchomiony, nie należy nalegać lecz odczekać kilka minut i powtórzyć 
ładowanie wstępne. 

• Uruchomienia pojazdów należy zawsze wykonywać podczas gdy akumulator jest umieszczony na 
swoim miejscu. 

 

 

RYS. A 



 
 

 
 

RYS. B 

RYS. C 



      
 
9. DANE TECHNICZNE 
Napięcie/częstotliwość: 230V-50/60Hz 
Moc w trakcie ładowania: 1.0KW 
Moc w trakcie rozruchu: 2.4KW 
Prąd ładowania dla 12V: 45A 
Prąd ładowania dla 24V: 50A 
Prąd w trakcie rozruchu dla 12V: 65A 
Prąd w trakcie rozruchu dla 24V: 80A 
Wartość bezpiecznika: 50A x 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RYS. D RYS. E 



10. DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
 

My, firma Vander Aleksander Lis, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt został 
wyprodukowany na nasze zlecenie pod marką należącą do firmy Vander. 
 
Typ urządzenia: Prostownik 
 
Nazwa urządzenia: VPR730 
 
Odpowiada wymaganiom następujących norm i dokumentów normatywnych:  
 
EN 60335-1; EN 60335-2-29; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3 
 
zgodnie z wymaganiami dyrektyw:  
 
2006/95/EC, 2004/108/EC 

TUV SUD Product Service GMBH 
Ridlerstraße 65, 80339 Munchen 
Numer raportu: Z1a110471910020           

Dokumentacja techniczna przechowywana jest w siedzibie firmy Vander: 
Vander, ul. Krakowska 156a, 35-506 Rzeszów 
 

Osoby odpowiedzialne za skompletowanie dokumentacji technicznej 
 oraz sporządzenia deklaracji w imieniu producenta         

                 

 
Wiktor Zając 

specjalista d/s eksportu 

 
Michał Schabowski 

specjalista d/s importu 
 
MIEJSCE ORAZ DATA WYDANIA:  Rzeszów, 11.07.2013 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KARTA GWARANCYJNA 
Warunki niniejszej gwarancji obejmują tylko narzędzia marki VANDER 

Nr seryjny urządzenia: 
 
 
 

Adres punktu sprzedaży:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Data sprzedaży:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Numer dowodu zakupu:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Numer katalogowy:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Nazwa urządzenia:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ZAKRES GWARANCJI 
1. VANDER udziela pisemnej gwarancji co do jakości sprzedawanego wyrobu. 
2. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyny tkwiącej w sprzedawanym wyrobie, będącej następstwem 
wadliwości użytych materiałów, nieprawidłowości montażu lub technologii wykonania wyrobu. 
3. W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie gwarancji VANDER zobowiązuje się do wykonania bezpłatnej 
naprawy. Naprawa zostanie dokonana w wyspecjalizowanym punkcie serwisowym. 
4. Duplikaty Karty Gwarancyjnej nie będą wydawane. 
5. Gwarancja na sprzedawany wyrób nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z 
niezgodności wyrobu z umową. 
6. W przypadku reklamacji należy dostarczyć kompletne urządzenie z wyposażeniem. Brak osprzętu może spowodować 
niepodjęcie naprawy gwarancyjnej. Procedury: 
Nabywca indywidualny – dostarcza narzędzie do punktu sprzedaży lub serwisu lokalnego z wymaganymi dokumentami. 
Przedsiębiorca – właściciel narzędzia będącego w obrocie gospodarczym winien korzystać z lokalnego serwisu 
naprawczego. 
Rezygnacja z lokalnego serwisu naprawczego i wysyłka narzędzia do serwisu centralnego przenosi koszty przesyłki na 
użytkownika. 
7. Jeżeli klient nie załączy do reklamowanego urządzenia ważnej i wypełnionej karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu 
wyrobu, wówczas naprawa urządzenia automatycznie będzie płatna. 
8. Konieczność oczyszczenia narzędzia – w celach naprawy w serwisie – jest usługą płatną.  
9. Brak opisu usterki może wydłużyć okres naprawy o 20 dni roboczych, bez przedłużenia okresu gwarancji.  
 
OKRES GWARANCJI 
Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy od dnia zakupu wyrobu przez użytkownika wpisanego w Karcie Gwarancyjnej. 
W przypadku zakupu w celach komercyjnych (wystawienie faktury VAT) gwarancja obejmuje okres 12 miesięcy. 
 
1. VANDER zobowiązuje się do dokonania naprawy także po upływie okresu gwarancji, jeżeli wada wystąpiła i została 
zgłoszona w okresie gwarancji. 
2. Jeżeli VANDER wymieni wadliwy wyrób na wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wydania wyrobu 
wolnego od wad. Jeżeli podczas naprawy wyrobu VANDER wymieni część w wyrobie, termin gwarancji zostanie 
przedłużony o czas naprawy zarówno co do całego wyrobu, jak i wymienionej części.  
 
OGRANICZENIA 
Gwarancja nie obejmuje: 
- Wad wynikających z normalnego zużycia części wyrobu takich, jak: uszczelki, okładziny ścierne, paski napędowe, 
bezpieczniki, żarówki, płyny i środki smarujące, ostrza noży, brzeszczoty, akumulatory, szczotki węglowe silników 
elektrycznych, sworznie bijaka w młotowiertarkach.  
- Napraw polegających na regulacji, czyszczeniu, smarowaniu, wymianie filtrów i części wymienionych wyżej: uszkodzeń 
wynikłych z niewłaściwego użytkowania (np. z niezgodnego z instrukcją obsługi lub przeznaczeniem, powodującego 
przeciążenie, itp.), niewłaściwej konserwacji lub przechowania, uszkodzenia powstałe z powodu braku walizki 
transportowej: uszkodzeń mechanicznych z winy użytkownika (np. zerwanie blokady wrzeciona, uszkodzona obudowa itp.) 
- Uszkodzeń powstałych w wyniku zaniedbania obowiązku natychmiastowego zgłoszenia dostrzeżonej usterki i 
kontynuowania pracy uszkodzonym wyrobem. 
- Uszkodzeń powstałych w wyniku zamontowania niewłaściwych części, filtrów, zastosowania niewłaściwych smarów lub 
olejów, itp. 
 
 



- Wad powstałych na skutek nieprawidłowego napięcia zasilającego, uderzenia pioruna, pożaru, powodzi, klęsk 
żywiołowych lub też innych czynników zewnętrznych. 
- Wyrobów w których dokonano napraw samowolnych lub poza wskazanymi poniżej punktami. 
- W przypadku kiedy numer jest nieczytelny lub zniszczony reklamacja może zostać odrzucona. 
Uwaga! Reklamowany wyrób powinien zostać uprzednio oczyszczony przez osobę zgłaszającą reklamacje. Serwis może 
odmówić przyjęcia do naprawy wyrobu nieoczyszczonego lub oczyścić go na koszt zgłaszającego reklamacje. Uwaga! 
Zakupiony wyrób jest przeznaczony wyłącznie dla majsterkowiczów oraz do użytku domowego. Gwarancja nie obejmuje 
wykorzystywania wyrobu do prac profesjonalnych lub zarobkowych oraz ciągłej pracy wyrobu mogącej doprowadzić do 
jego przeciążenia.  
 
NAPRAWA 
1. W przypadku wystąpienia niesprawności wyrobu, użytkownik jest zobowiązany do: 
- Powstrzymania się od używania uszkodzonego wyrobu do chwili stwierdzenia usterki 
- Dostarczenia do naprawy narzędzia kompletnego wraz z osprzętem oraz opakowaniem (w przypadku, gdy urządzenie jest 
sprzedawane w pudełku kartonowym lub w zestawie z walizką transportową). 
- Dostarczenia do naprawy narzędzia kompletnego wraz z niezbędnymi dokumentami (karta gwarancyjna i dowód zakupu) 
do punktu sprzedaży lub punktu serwisowego. 
- Wraz z Kartą Gwarancyjną dołącz szczegółowy opis usterki. 
2. W przypadku uznania gwarancji koszty transportu narzędzi z serwisu pokrywa sprzedawca. 
W przypadku nie uznania gwarancji, koszty transportu narzędzi z serwisu pokrywa kupujący. 
3. VANDER nie ma obowiązku dostarczać klientowi wyrobu zastępczego na czas naprawy gwarancyjnej. 
4. Klientowi przysługuje prawo wymiany wyrobu na nowy, jeżeli: 
- Punkt serwisowy dokona napraw, a wyrób będzie w ocenie punktu serwisowego nadal posiadać wady uniemożliwiające 
jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 
- Punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady nie jest możliwe lub połączone z nadmiernymi kosztami. 
5. W przypadku wymiany wyrobu na nowy potrąca się wartość brakujących lub uszkodzonych przez klienta elementów 
wyrobu oraz brakujących akcesoriów stanowiących dodatkowe wyposażenie danego wyrobu. 
6. Jeżeli wymiana wyrobu na nowy nie jest możliwa, klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej ceny.  
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