
W A R U N K I  G W R A N C J I

Produkt objęty jest 24 miesięczna gwarancją obliczoną od daty zakupu. Przy zakupie wydawana jest 
zwrotna karta gwarancyjna. Karta gwarancyjna jest ważna tylko i wyłącznie na podstawie dokumentu 
zakupu (paragon, faktura, nr zamówienia).

1. Importer / Sprzedawca zapewnia sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza karta 
gwarancyjna w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży – zakupu przez użytkownika.

2. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni 
od dostarczenia sprzętu do serwisu gwarancyjnego.

3. Dostarczenie sprzętu do serwisu leży po stronie użytkownika. W przypadku dostarczenia sprzętu do 
serwisu pocztą lub firmą kurierską koszt przesłania pokrywa użytkownik.

4. Kupujący przy odbiorze sprzętu zobowiązany jest sprawdzić jego kompletność, stan, działanie itp. 
Reklamacje dotyczące niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane.

5. Okres gwarancyjny ulega przedłużeniu o czas przebywania towaru w serwisie.

6. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki, gdy w okresie gwarancji 
nastąpi konieczność dokonania dwóch napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające 
eksploatację zgodną z przeznaczeniem.

7. Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których 
zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.

8. Sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.

9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania 
niezgodnego z instrukcją obsługi, przechowywania, konserwacji, transportu. Samowolne próby naprawy 
lub przeróbki sprzętu będą równoznaczne z utratą gwarancji. Uszkodzenia mechaniczne wynikające z 
winy klienta nie podlegają gwarancji.

10. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne, 
powodzie pożary itp.

11. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z 
niezgodności towaru z umową.
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