KARTA GWARANCYJNA
Szanowni Pañstwo
Dziêkujemy za dokonanie zakupu naszego produktu oraz gratulujemy trafnego wyboru.
Gwarantujemy sprawne dzia³anie urz¹dzenia objêtego niniejsz¹ gwarancj¹ zgodnie z
warunkami techniczno - eksploatacyjnymi, opisanymi w instrukcji . Przypominamy
jednoczeœnie, ¿e instalacja wykonana zgodnie z instrukcj¹ monta¿u, prawid³owe
u¿ytkowanie zgodne z „Podrêcznikiem u¿ytkownika" zapewni¹ bezawaryjn¹ pracê.
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1. Sprzedawca udziela gwarancji na okres 24 miesiêcy. Realizatorem œwiadczeñ gwarancyjnych
(gwarantem) jest sprzedawca urz¹dzenia. Ujawnione w tym czasie wady bêd¹ usuwane bezp³atnie. Naprawa
zostanie wykonana w mo¿liwie najkrótszym terminie, nie przekraczaj¹cym 21 dni roboczych od daty
dostarczenia urz¹dzenia do sprzedaj¹cego. Gwarant zastrzega sobie prawo wyd³u¿enia powy¿szego terminu w
uzasadnionych przypadkach.
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2. Pod pojêciem naprawy gwarancyjnej rozumie siê wykonanie specjalistycznych czynnoœci, których
celem jest usuniêcie wady urz¹dzenia objêtego gwarancj¹. Urz¹dzenia lub podzespo³y, w których stwierdzone
zostan¹ braki materia³owe, konstrukcyjne lub produkcyjne i z tego powodu dzia³aj¹ nieprawid³owo, bêd¹ wed³ug
opinii serwisu firmy producenta urz¹dzenia naprawiane lub wymieniane na wolne od wad. Po wykonaniu
czynnoœci serwisowych wymienione czêœci staj¹ siê w³asnoœci¹ sprzedawcy.
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3. Gwarancj¹ nie s¹ objête:
a)uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszelkie inne powsta³e wskutek dzia³ania lub
zaniechania u¿ytkownika lub dzia³ania si³y zewnêtrznej (np. zjawisk atmosferycznych, przepiêæ lub zak³óceñ
elektrycznych, zak³óceñ elektromagnetycznych),
b)uszkodzenia powsta³e na skutek: niew³aœciwego monta¿u (niezgodnego z instrukcj¹ monta¿u) oraz
eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem lub podrêcznikiem u¿ytkownika, zmian konstrukcyjnych i przeróbek
dokonywanych przez u¿ytkownika oraz osoby trzecie, u¿ywania niesprawnych produktów,
c)uszkodzenia urz¹dzeñ wczeœniej rozbieranych lub naprawianych przez osoby nieuprawnione,
d)urz¹dzenia z uszkodzon¹, nieczyteln¹, nieprawid³owo wype³nion¹ lub zerwan¹ plomb¹ gwarancyjn¹,
e)uszkodzenia urz¹dzeñ u¿ytkowanych intensywnie nie poddanych wymaganemu przegl¹dowi
okresowemu przez instalatora lub inn¹ uprawnion¹ firmê,
f)wymiany czêœci posiadaj¹cych okreœlon¹ ¿ywotnoœæ i ulegaj¹cych naturalnemu zu¿yciu w czasie
normalnego wykorzystania: baterie, akumulatory, ¿arówki, bezpieczniki,
g)czynnoœci konserwacyjne.
4. W przypadku dokonania 4 nieskutecznych napraw gwarancyjnych uwa¿anych powszechnie za
istotne, kupuj¹cemu przys³uguje prawo wymiany towaru na nowy, wolny od wad. W przypadku zakupu kilku
urz¹dzeñ w jednym zestawie, mo¿liwoœæ wymiany dotyczy tylko tego urz¹dzenia, którego czterokrotne naprawy
okaza³y siê nieskuteczne.
5. Kupuj¹cy ma obowi¹zek zawiadomiæ sprzedawcê o usterce w terminie 2 dni od daty jej ujawnienia.
6. Niniejsz¹ gwarancj¹ objête s¹ wy³¹cznie produkty zamontowane i eksploatowane na terenie Polski.
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