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Wideodomofony jednorodzinne

 1. Wideodomofony jednorodzinne

MODEL PRODUKT OPIS PRODUKTU
CENA DETALICZNA

NETTO
CENA DETALICZNA

BRUTTO

PROMOCJA

F-S7V11

Monitor kolorowy F-V11 z ekranem LCD 7", panel zewnętrz-
ny  aluminiowy  natynkowy  F-S7,  zasilacz  F-4013  -
14V/800mA na szynę DIN, możliwość rozbudowy do 4 mo-
nitorów, możliwość rozbudowy do 2 wejść, funkcja interko-
mu - rozmowa wewnętrzna, doświetlanie białymi  diodami,
instalacja 4 przewodowa (+2 do elektrozaczepu) 

849,00 zł 1 044,27 zł

F-V11

Dodatkowy bezsłuchawkowy kolorowy monitor z ekranem 7"
LCD-TFT do wideodomofonów serii  F.  Regulacja  jasności
oraz kontrastu  obrazu, regulacja głośności  dzwonka i roz-
mowy, możliwość wyłączenia dźwięku dzwonka. W komple-
cie znajduje się zasilacz F-4013 na szynę DIN

599,00 zł 736,77 zł

F-S7-C

Dodatkowy panel zewnętrzny do wideodomofonów serii  F.
Wbudowana kolorowa kamera Sony CCD, obiektyw 3,6 mm
- kąt widzenia 72,8 stopnia,  doświetlenie nocne:  6 x białe
diody LED, Zakres temperatur pracy: od - 20 do 45 st. C,
montaż natynkowy, wymiary: 133x58x48 mm

499,00 zł 613,77 zł

F-IP

Bramka F-IP sprawia, że wideodomofon F-S7V11 staje się
urządzeniem  sieciowym.  Umożliwia  odbieranie  połączeń
i otwieranie  zamka  za  pomocą  smartfonu.  Baramka  ma
wbudowany port LAN oraz WiFi. Aplikacja mobilna w języku
Polskim. Zasilanie 14V/DC

399,00 zł 490,77 zł

F-4300
Przełącznik do podłączenia dwóch paneli zewnętrznych lub
kamery CCTV w wideodomofonach  serii  F.  W komplecie
znajduje się zasilacz F-4013 na szynę DIN

169,00 zł 207,87 zł

PS-2S Zasilacz na szynę DIN 12V/DC – 1A 62,00 zł 76,26 zł
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Wideodomofony IP

 2. Wideodomofony IP

MODEL PRODUKT OPIS PRODUKTU
CENA DETALICZNA

NETTO
CENA DETALICZNA

BRUTTO

NOWOŚĆ

VIDI-MVDP-7-II

Dostępne kolory
czarny / biały

Mobilny Wideodomofon IP, Wideodomofon współpracujący
z urządzeniami  mobilnymi  (działa  z  systemem  OS
oraz Android ) Pozwala na odebranie rozmowy w obszarze
sieci domowej jaki i poza nią. Widoeodomofon do popraw-
nego działania potrzebuje połączenia z siecią internetową.
Obsługuje połączenia audio, video oraz pozwala na stero-
wanie zamkiem furtki. Aplikacja mobilna w języku polskim! 
Monitor kolorowy z ekranem LCD 7", pamięć obrazów na
karcie  SD,  LAN,  WiFi,  doświetlenie  w  nocy,  instalacja
4 przewodowa (+2 do elektrozaczepu) Panel aluminiowy na-
tynkowy

899,00 zł 1 105,77 zł

NOWOŚĆ

VIDI-MVDP-1-II

Mobilny Wideodomofon IP, Wideodomofon współpracujący
z urządzeniami  mobilnymi  (działa  z  systemem  OS
oraz Android ) Pozwala na odebranie rozmowy w obszarze
sieci domowej jaki i poza nią. Widoeodomofon do popraw-
nego działania potrzebuje połączenia z siecią internetową.
Obsługuje połączenia audio, video oraz pozwala na stero-
wanie zamkiem furtki. Aplikacja mobilna w języku polskim! 

529,00 zł 650,67 zł

MGD-1

Domofon GSM

Domofon mobilny ViDi-MGD-1 to  idealne rozwiązanie  dla
tych,  którzy cenią sobie mobilność. Dzięki  wbudowanemu
modułowi GSM domofon, dzwoni wprost na Twój telefon ko-
mórkowy. Otwarcie drzwi/bramki odbywa się jednym przyci-
skiem na klawiaturze. 

299,00 zł 367,77 zł
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Wideodomofony wielorodzinne – system „C5”

 3. Wideodomofony wielorodzinne – system „C5”

MODEL PRODUKT OPIS PRODUKTU
CENA DETALICZNA

NETTO
CENA DETALICZNA

BRUTTO

C5-C9E21L-C

Panel zewnętrzny wykonany z aluminium, ekran LCD z pol-
skim menu, programowana numeracja od 1 do 4 cyfr, spis
lokatorów, indywidualne kody dostępu, wbudowany czytnik
kart,  wbudowana  kolorowa  kamera  CMOS  HD,  obiektyw
3,6mm - kąt widzenia 72 stopnie, doświetlenie nocne:  6 x
białe diody LED, regulacja głośności, instalacja CAT5E, za-
silanie 35V/DC, zakres temperatur pracy: od - 20 do 45 st.
C, montaż podtynkowy, wymiary: 330x135x57 mm

1 799,00 zł 2 212,77 zł

C5-2608D-C

Panel  zewnętrzny  wykonany  ze  stali  nierdzewnej,  ekran
LCD z polskim menu, programowana numeracja  od 1  do
4 cyfr,  spis lokatorów, indywidualne kody dostępu, wbudo-
wany  czytnik  kart,  wbudowana  kolorowa  kamera  CCD,
obiektyw  3,6mm  -  kąt  widzenia  72  stopnie,  doświetlenie
nocne:  6 x białe diody LED, regulacja głośności, instalacja
CAT5E, zasilanie 35V/DC, zakres temperatur pracy: od - 20
do 45 st.  C, montaż podtynkowy,  wymiary:  500x150x68,5
mm 

Dostępny na
zamówienie

Dostępny na
zamówienie

C5-6831-C

Nadrzędny panel zewnętrzny wykonany z aluminium, ekran
LCD z angielskim menu, programowana numeracja od 4 do
8  cyfr,  indywidualne  kody dostępu,  wbudowana  kolorowa
kamera CCD, obiektyw 3,6mm -  kąt widzenia 72 stopnie,
doświetlenie nocne:  6 x białe diody LED, instalacja CAT5E,
zasilanie 35V/DC, zakres temperatur pracy: od - 20 do 45
st. C, montaż podtynkowy, wymiary: 375x133x75 mm 

2 399,00 zł 2 950,77 zł

C5-S7

Panel zewnętrzny z 1 przyciskiem wywołania, panel wyko-
nany  z  aluminium,  wbudowana  kolorowa  kamera  CCD,
obiektyw  3,6mm  -  kąt  widzenia  72  stopnie,  doświetlenie
nocne:  6 x białe diody LED,  instalacja CAT5E + obwód
elektrozamka, zasilanie 35V/DC, zakres temperatur pracy:
od - 20 do 45 st. C, montaż natynkowy, wymiary: 133x58x48
mm 

Dostępny na
zamówienie

Dostępny na
zamówienie
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Wideodomofony wielorodzinne – system „C5”

MODEL PRODUKT OPIS PRODUKTU
CENA DETALICZNA

NETTO
CENA DETALICZNA

BRUTTO

C5-V3

Monitor bezsłuchawkowy z kolorowym ekranem 3,5" LCD-
TFT do wideodomofonów serii C5. Regulacja jasności oraz
kontrastu obrazu, regulacja głośności dzwonka i rozmowy.
Montaż natynkowy . 8 strefowy system alarmowy.

449,00 zł 552,27 zł

C5-V13

Monitor  bezsłuchawkowy  z  kolorowym  ekranem  7"  LCD-
TFT do wideodomofonów serii C5. Regulacja jasności oraz
kontrastu obrazu, regulacja głośności dzwonka i rozmowy.
Montaż natynkowy      

799,00 zł 982,77 zł

PROMOCJA

C5-3262

Monitor  bezsłuchawkowy  z  kolorowym  ekranem  7"  LCD-
TFT do  wideodomofonów serii  C5.  Wbudowana pamięć
obrazów, OSD ekranowe. Regulacja jasności oraz kontra-
stu obrazu, regulacja głośności dzwonka i rozmowy. Montaż
natynkowy.  8  strefowy  system  alarmowy.
(ilość produktów ograniczona )

799,00 zł 982,77 zł

C5-3005 Unifon do wideodomofonów serii C5 75,00 zł 92,25 zł

DCH-E21L
DCH-E21L - Daszek ze stali  nierdzewnej  do montażu na
tynk dedykowany do C9E21L-C 

129,00 zł 158,67 zł

C5-4301
Moduł do połączenia dwóch wieloabonentowych paneli ze-
wnętrznych z modułami wideo C5-4110 i C5-4110S. Współ-
pracuje z panelami: C5-E21L, C5-2608D-C, 

399,00 zł 490,77 zł

C5-4822

Moduł  rozszerzający do połączenia 4 dodatkowych wielo-
abonentowych paneli zewnętrznych. Możliwość podłączenia
2 modułów C5-4822, działa tylko w połączeniu z C5-4301.
Współpracuje z panelami: C5-E21L, C5-2608D-C, 

239,00 zł 293,97 zł

C5-4110
Moduł do połączenia 4 monitorów lub unifonów systemu C5.
Współpracuje z wszystkimi panelami zewnętrznymi systemu
C5

155,00 zł 190,65 zł
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Wideodomofony wielorodzinne – system „C5”

MODEL PRODUKT OPIS PRODUKTU
CENA DETALICZNA

NETTO
CENA DETALICZNA

BRUTTO

C5-4110S
Moduł do połączenia 4 monitorów lub unifonów systemu C5
w 1 lokalu. Współpracuje z wszystkimi panelami zewnętrz-
nymi systemu C5 

229,00 zł 281,67 zł

C5-4001 Zasilacz na szynę DIN - 35V/DC. Jeden zasilacz wystarcza
do podłączenia 20 monitorów serii C5 149,00 zł 183,27 zł

C5-6806

Konsola  portierska,  umożliwia  obustronną  komunikację
użytkowników z ochroną w systemach sieciowych oraz pro-
gramowanie paneli nadrzędnych i podrzędnych. Wbudowa-
ny ekran 7" LCD

3 399,00 zł 4 180,77 zł

C5-4401 Przełącznik 12 portowy do łączenia podrzędnych i nadrzęd-
nych paneli zewnętrznych w sieć. 2 299,00 zł 2 827,77 zł
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Domofony wielorodzinne

 4. Domofony wielorodzinne

 4.1. System domofonowy „WL-03NL”

MODEL PRODUKT OPIS PRODUKTU
CENA DETALICZNA

NETTO
CENA DETALICZNA

BRUTTO

WL-03NL

Panel zewnętrzny wykonany z aluminium, obsługa do 400
użytkowników, ekran LED, numeracja 2 cyfrowa, indywidu-
alne kody dostępu, regulacja głośności, magistrala 4-prze-
wodowa, dwa przewody do unifonów, zasilanie 12V/DC, za-
kres temperatur pracy: od -20 do 45 st. C, montaż podtyn-
kowy, wymiary: 305x135x40 mm

279,00 zł 343,17 zł

WL-02NLFD Unifon do domofonu WL-03NL 35,00 zł 43,05 zł

WL-03NLCH
Moduł pozwalający na podłączenie 4 unifonów, moduły łą-
czy  się  szeregowo.  Możliwość  podłączenia  maksymalnie
100 modułów.

52,00 zł 63,96 zł

WL-03NLCH-4 Moduł pozwalający na podłączenie 4 unifonów w 1 lokalu
(o takim samym numerze wywołania). 129,00 zł 158,67 zł

WL-03NQH-2 Przełącznik pozwalający na podłączenie dwóch paneli ze-
wnętrznych. 299,00 zł 367,77 zł

PS-2S Zasilacz na szynę DIN 12V/DC – 1A 62,00 zł 76,26 zł

ECK-03A
Zbliżeniowy czytnik kart magnetycznych lub pastylek. Czyt-
nik wykonany z aluminium, profil aluminium identyczny jak
panel zewnętrzny WL-03NL.

269,00 zł 330,87 zł
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Domofony wielorodzinne

MODEL PRODUKT OPIS PRODUKTU
CENA DETALICZNA

NETTO
CENA DETALICZNA

BRUTTO

DCH-WL-03NL-6-8 Daszek do panela WL-03NL. Wykonany ze stali nierdzew-
nej, do montażu natynkowego. 119,00 zł 146,37 zł

WL-03NL-RAM Ramka na spis lokatorów wykonana z grubego plexiglasu. 69,00 zł 84,87 zł

 4.2. System domofonowy „WL-02NE”

MODEL PRODUKT OPIS PRODUKTU
CENA DETALICZNA

NETTO
CENA DETALICZNA

BRUTTO

WL-02NE-2

Panel  zewnętrzny z 2 przyciskami wywołania, aluminiowa
obudowa, instalacja 2 przewodowa, podświetlane szyldy na
nazwiska, bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem z pa-
mięcią, zakres temperatur pracy: od -20 do 45 st. C, montaż
podtynkowy, wymiary: 221,5x140x42 mm

175,00 zł 215,25 zł

WL-02NE-3

Panel  zewnętrzny z 3 przyciskami wywołania, aluminiowa
obudowa, instalacja 2 przewodowa, podświetlane szyldy na
nazwiska, bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem z pa-
mięcią, zakres temperatur pracy: od -20 do 45 st. C, montaż
podtynkowy, wymiary:  221,5x140x42 mm

185,00 zł 227,55 zł

WL-02NE-4

Panel  zewnętrzny z 4 przyciskami wywołania, aluminiowa
obudowa, instalacja 2 przewodowa, podświetlane szyldy na
nazwiska, bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem z pa-
mięcią, zakres temperatur pracy: od -20 do 45 st. C, montaż
podtynkowy, wymiary:  221,5x140x42 mm

195,00 zł 239,85 zł

WL-02NE-6

Panel  zewnętrzny z 6 przyciskami wywołania, aluminiowa
obudowa, instalacja 2 przewodowa, podświetlane szyldy na
nazwiska, bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem z pa-
mięcią, zakres temperatur pracy: od -20 do 45 st. C, montaż
podtynkowy, wymiary: 305x135x42 mm

205,00 zł 252,15 zł

WL-02NE-8

Panel  zewnętrzny z 8 przyciskami wywołania, aluminiowa
obudowa, instalacja 2 przewodowa, podświetlane szyldy na
nazwiska, bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem z pa-
mięcią, zakres temperatur pracy: od -20 do 45 st. C, montaż
podtynkowy, wymiary: 305x135x42 mm

225,00 zł 276,75 zł
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Domofony wielorodzinne

MODEL PRODUKT OPIS PRODUKTU
CENA DETALICZNA

NETTO
CENA DETALICZNA

BRUTTO

WL-02NLFD Unifon do domofonów serii WL-02NE. 35,00 zł 43,05 zł

PS-2S Zasilacz na szynę DIN 12V/DC – 1A 62,00 zł 76,26 zł

CM-02NEQH
Przełącznik  pozwalający  na  podłączenie  2  paneli  ze-
wnętrznych.  Do prawidłowego działania przełącznika nie-
zbędny jest dodatkowy zasilacz PS-5E

159,00 zł 195,57 zł

CM-02NECH

Moduł pozwalający na podłączenie 4 unifonów w 1 lokalu
(o jednakowym  numerze  wywołania).  Do  prawidłowego
działania  przełącznika  niezbędny  jest  dodatkowy  zasilacz
PS-5E

119,00 zł 146,37 zł

ECK-03A
Zbliżeniowy czytnik kart magnetycznych lub pastylek. Czyt-
nik wykonany z aluminium, profil aluminium identyczny jak
panele serii WL-02NE.

269,00 zł 330,87 zł

DCH-WL-02NE-234
DCH-WL-02NE-68

DCH-WL-02NE-234 - Daszek ze stali nierdzewnej do mon-
tażu na tynk do kasety WL-02NE-2, -3, -4
DCH-WL-02NE-68 - Daszek ze stali nierdzewnej do monta-
żu na tynk do kasety WL-02NE-6, -8

119,00 zł 146,37 zł
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Kontrola dostępu

 5. Kontrola dostępu

MODEL PRODUKT OPIS PRODUKTU
CENA DETALICZNA

NETTO
CENA DETALICZNA

BRUTTO

ECK-02N

Chromowany zamek zewnętrzny, możliwość zaprogramo-
wania 250 kodów użytkowników, kody od 2 do 8 cyfr, jeden
kod główny administratora  systemu, wywołanie alarmu po
wprowadzeniu  3  nieprawidłowych  kodów,  czas  otwarcia
drzwi  od 1  do 99 sekund,  status  otwarcia  drzwi,  przypo-
mnienie  dźwiękiem  o  niedomkniętych  drzwiach,  wymiary
110x72x34 mm

189,00 zł 232,47 zł

ECK-03A

Czytnik zewnętrzny, możliwość zaprogramowania 1000 kart
użytkowników,  Obsługa  kart  lub  breloków 125 kHz,  jeden
kod główny administratora systemu, czas otwarcia drzwi od
1  do  99  sekund,  status  otwarcia  drzwi,  przypomnienie
dźwiękiem  o  niedomkniętych  drzwiach,  wymiary
130x135x45 mm

269,00 zł 330,87 zł

ID-brelok Brelok 125 kHz  do czytników ECK-03A i ECK-04A. 4,00 zł 4,92 zł

ID-card Karta magnetyczna 125 kHz do czytników ECK-03A i ECK-
04A. 4,00 zł 4,92 zł

PS-2S Zasilacz na szynę DIN 12V/DC – 1A 62,00 zł 76,26 zł
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Interkomy kasowe

 6. Interkomy kasowe

MODEL PRODUKT OPIS PRODUKTU
CENA DETALICZNA

NETTO
CENA DETALICZNA

BRUTTO

GEN-05

Interkom kasowy - dwa niezależne tory akustyczne (duplex),
płynna  regulacja  natężenia  dźwięku  (wspólna  dla  obu
torów),  mikrofon na statywie,  wyjście  do nagrywania  roz-
mów, moc akustyczna: 4 W głośnik wewnętrzny, 1 W głośnik
zewnętrzny,  pasmo przenoszenia:  100 Hz –  15 kHz,  kolor
biały.

219,00 zł 269,37 zł

GEN-330

Interkom kasowy - dwa niezależne tory akustyczne (duplex),
płynna  regulacja  natężenia  dźwięku  (wspólna  dla  obu
torów),  mikrofon na statywie,  wyjście  do nagrywania  roz-
mów, moc akustyczna: 4 W głośnik wewnętrzny, 1 W głośnik
zewnętrzny,  pasmo przenoszenia:  100 Hz –  15 kHz,  kolor
czarny.

409,00 zł 503,07 zł

GEN-361

Interkom  kasowy  -  metalowa  obudowa,  dwa  niezależne
tory akustyczne (duplex), płynna regulacja natężenia dźwię-
ku (wspólna dla obu torów), mikrofon na statywie, wyjście
do nagrywania rozmów, moc akustyczna: 4 W głośnik we-
wnętrzny,  1 W  głośnik  zewnętrzny,  pasmo  przenoszenia:
100 Hz – 15 kHz, kolor czarny

479,00 zł 589,17 zł

12



Genway - cennik detaliczny. Styczeń 2016 r.

Bezprzewodowy System Przywoławczy „KALER”

 7. Bezprzewodowy System Przywoławczy „KALER”

MODEL PRODUKT OPIS PRODUKTU
CENA DETALICZNA

NETTO
CENA DETALICZNA

BRUTTO

NOWOŚĆ

GEN-48

Bezprzewodowy  wyświetlacz  diodowy.  Prezentuje  numer
przycisku z którego nastąpiło wywołanie. Sygnał dźwiękowy.
Wyłączenie komunikatu po ustalonym czasie. Współpracuje
z przyciskami GEN-CA. Funkcja powiadamiania o koniecz-
ności wymiany baterii w przyciskach GEN-CA.

799,00 zł 982,77 zł

GEN-910

Bezprzewodowy wyświetlacz diodowy. Prezentuje ustalony
komunikat przypisany do przycisku z którego nastąpiło wy-
wołanie.  Sygnał  dźwiękowy.  Możliwość  zaprogramowania
dowolnych informacji. Obsługa numeracji hotelowej. W kom-
plecie  pilot  do programowania,  zasilacz oraz  program do
konfiguracji wyświetlacza i zarządzania personelem. Współ-
pracuje z przyciskami GEN-CA, GEN-CC i GEN-3G.

2 199,00 zł 2 704,77 zł

GEN-650-II

Zegarek, oprócz podstawowej funkcji wyświetlania aktualne-
go czasu, umożliwia odbiór sygnału przywołania wysyłane-
go z nadajników znajdujących się w systemie. Przycisk anu-
lowania komunikatu. Zasięg do 100 m. Współpracuje z przy-
ciskami GEN-CA i GEN-3G.

749,00 zł 921,27 zł

GEN-650

Zegarek, oprócz podstawowej funkcji wyświetlania aktualne-
go czasu, umożliwia odbiór sygnału przywołania wysyłane-
go z nadajników znajdujących się w systemie. Przycisk anu-
lowania komunikatu. Zasięg do 100 m. Współpracuje z przy-
ciskami GEN-CA i GEN-3G.

699,00 zł 859,77 zł

GEN-L1

Sygnalizator  optyczno-akustyczny.  Informuje  kolorowym
światłem i sygnałem dźwiękowym o wywołaniu dokonanym
przez jeden z bezprzewodowych nadajników. Współpracuje
z przyciskami GEN-CA, GEN-CC i GEN-3G.

399,00 zł 490,77 zł

GEN-Q3/Q4
Wzmacniacz  sygnału  do  przycisków  bezprzewodowych
GEN-3G (wzmacnia sygnał do 300 m). Dwie obudowy Q3 i
Q4

499,00 zł 613,77 zł

GEN-3G

Przycisk bezprzewodowy 3 funkcyjny (Rachunek, Wywoła-
nie, Anulowanie) Zasięg do 100 m. Możliwość zamocowania
na dowolnej powierzchni za pomocą wkrętów. Kolor zielony
lub pomarańczowy.

119,00 zł 146,37 zł

GEN-CA

Przycisk  bezprzewodowy przywoławczy.  Urządzenie  służy
do bezprzewodowego wywołania sygnału zawierającego za-
programowany komunikat. Znajduje szerokie zastosowanie
m.in. w szpitalach. Dzięki niemu pacjenci mogą w szybki i
dyskretny sposób wezwać personel. Zasięg do 100 m. Moż-
liwość zamocowania do dowolnej powierzchni  za pomocą
wkrętów. Kolor czerwony.

119,00 zł 146,37 zł
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Bezprzewodowy System Przywoławczy „KALER”

MODEL PRODUKT OPIS PRODUKTU
CENA DETALICZNA

NETTO
CENA DETALICZNA

BRUTTO

GEN-CC

Przycisk bezprzewodowy kasujący. Przycisk przeznaczony
jest  do  odwoływania  wywołanych  komunikatów.  Znajduje
zastosowanie  m.in.  w  szpitalu.  Umieszcza się  go najczę-
ściej przy drzwiach do sali gdzie leżą pacjenci. Pielęgniarka
wchodząc  do  sali  naciska  przycisk,  anulując  tym  samym
wezwanie od pacjenta, który to wezwanie wywołał.  Zasięg
do 100 m. Możliwość zamocowania do dowolnej powierzch-
ni za pomocą wkrętów. Kolor niebieski.

119,00 zł 146,37 zł

GEN-CT

Bezprzewodowy, wodoodporny przycisk na kablu. Stosowa-
ny najczęściej przy łóżkach pacjentów lub toaletach. Służy
do wezwania pomocy w nagłym przypadku takim jak zasłab-
nięcie.

119,00 zł 146,37 zł

NOWOŚĆ

GEN-CP

Bezprzewodowy i  wodoodporny przycisk na kablu. Stoso-
wany  najczęściej  przy  łóżkach  pacjentów  oraz  toaletach.
Służy do wezwania pomocy w nagłym przypadku takim jak
zasłabnięcie. Pociągnięcie linki powoduje wywołanie. Wbu-
dowany  przycisk  odwołania.  Kolor  biały.  Linka  w  kolorze
czerwonym

139,00 zł 170,97 zł

Firma Genway dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane urządzenia były zgodne z prezentowanymi opisami oraz zdjęciami. Pomimo losowej kontroli nie możemy zagwaranto -
wać, że prezentowane informacje są w pełni zgodne ze stanem faktycznym oraz parametrami podanymi przez producenta. Z uwagi na ilość zmiennych niezależnych od Genway nie-
zgodności w przedstawionych parametrach nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. Prezentowane treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilne -
go, a mają jedynie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności do rysunków, grafik, tekstu, znaków towarowych, zdjęć oraz innych treści dostępnych w
niniejszym cenniku należą do Genway. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikacja oraz wszelka inna eksploatacja materiałów objętych prawem autorskim wymaga zgody właści -
ciela tych praw, zgodnie z "Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r".
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