WARUNKI GWARANCJI
1. Producent zapewnia dobrą jakość i dobre działanie sprzętu, na który jest niniejsza
karta gwarancyjna w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży.
2. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji, będą usuwane
bezpłatnie w terminie 21 dni od daty dostarczenia niesprawnego sprzętu do punktu
serwisowego - na podstawie prawidłowo wypełnionej przez punkt sprzedaży niniejszej
karty gwarancyjnej. W wyjątkowych przypadkach termin ten może być wydłużony do
28 dni - jeżeli naprawa wymaga sprowadzenia części producenta.
3. Okres gwarancji i przedłuża się o czas od zgłoszenia do wydania sprzętu.
4. Reklamujący powinien dostarczyć sprzęt do punktu przyjęć, najlepiej w oryginalnym
opakowaniu fabrycznym, lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed
uszkodzeniami.
5. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy lub zwrotu gotówki tylko
w przypadku gdy:
- w serwisie stwierdzono wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia
6. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi,
do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny
koszt, np.: zainstalowania sprzętu, sprawdzenia działania, konserwacji, wymiany
bezpieczników, żarówek itp.
7. Gwarancją nie są objęte:
a) mechaniczne uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady,
b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
•

niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania,
przechowywania, konserwacji, np. w miejscach występowania
szkodliwych gazów lub oparów np. gazów spalinowych, oparów farb,
silikonów, świeżo pomalowanych pomieszczeń czy meble

•

niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji,

•

użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych łącznie z
niewłaściwej jakości paliwem

•

samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne
nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych,

•

okoliczności, za które nie odpowiada ani wytwórca, ani sprzedawca
albo innych przyczyn leżących po stronie użytkownika lub osób
trzecich,

c) części szklane, żarówki, przewód z wtyczką, knot, żarnik, urządzenia zapłonu i
baterie

8. Uprawnienia z tytułu udzielanej gwarancji mogą być realizowane jedynie po
przedstawieniu przez użytkownika ważnej karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu.
Samowolne zmiany wpisów w karcie gwarancyjnej lub dokonywanie napraw we
własnym zakresie powoduje utratę gwarancji. Karta gwarancyjna bez wpisanej nazwy
urządzenia, typu, modelu, nr fabrycznego, dołączonego dowodu zakupu, daty i
miesiąca sprzedaży oraz czytelnego stempla sklepu jest nieważna.
9. Koszty i ryzyku związane z transportem ponosi Nabywca.
10. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta
wynikających z niezgodności towaru z umową ( Ustawa z dn.27.07.2002 Dz.U. nr 141
poz.1176).

