
KARTA GWARANCYJNA

F.U.H. RAFLUX Rafał Rostek
44-200 Rybnik, ul.Świerklańska 11

tel 324235331 / 607420555
raflux@raflux.pl

Szanowni Państwo
Dziękujemy za dokonanie zakupu naszego produktu oraz gratulujemy trafnego wyboru.

Gwarantujemy sprawne działanie urządzenia objętego niniejszą gwarancją zamontowanego zgodnie z
warunkami techniczno - eksploatacyjnymi, opisanymi w instrukcji .

WARUNKI GWARANCJI
1. Sprzedawca firma RAFLUX Rafał Rostek 44-200 Rybnik ul. Świerklańska 11  tel 32423533 udziela

gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zakupu. Realizatorem świadczeń gwarancyjnych (gwarantem) jest sprzedawca 
urządzenia. Ujawnione w tym czasie wady będą usuwane bezpłatnie. Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym 
terminie, nie przekraczającym 21 dni od daty dostarczenia urządzenia do sprzedającego.
Gwarant zastrzega sobie prawo wydłużenia powyższego terminu w uzasadnionych przypadkach.

2. Pod pojęciem naprawy gwarancyjnej rozumie się wykonanie specjalistycznych czynności, których celem jest usunięcie 
wady urządzenia objętego gwarancją. Urządzenia lub podzespoły, w których stwierdzone zostaną braki materiałowe, 
konstrukcyjne lub produkcyjne i z tego powodu działają nieprawidłowo, będą według
opinii serwisu firmy producenta urządzenia naprawiane lub wymieniane na wolne od wad. Po wykonaniu
czynności serwisowych wymienione części stają się własnością sprzedawcy.

3. Gwarancją nie są objęte:
a)uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszelkie inne powstałe wskutek działania lub

zaniechania użytkownika lub działania siły zewnętrznej (np. zjawisk atmosferycznych, przepięć lub zakłóceń
elektrycznych, zakłóceń elektromagnetycznych),

b)uszkodzenia powstałe na skutek: niewłaściwego montażu (niezgodnego z instrukcją montażu) oraz
eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem lub podręcznikiem użytkownika, zmian konstrukcyjnych i przeróbek
dokonywanych przez użytkownika oraz osoby trzecie, używania niesprawnych produktów,

c)uszkodzenia urządzeń wcześniej rozbieranych lub naprawianych przez osoby nieuprawnione,
d)urządzenia z uszkodzoną, nieczytelną, nieprawidłowo wypełnioną lub zerwaną plombą gwarancyjną,
e)uszkodzenia urządzeń użytkowanych intensywnie nie poddanych wymaganemu przeglądowi

okresowemu przez instalatora lub inną uprawnioną firmę,
f)wymiany części posiadających określoną żywotność i ulegających naturalnemu zużyciu w czasie

normalnego wykorzystania: baterie, akumulatory, żarówki, bezpieczniki,
g)czynności konserwacyjne.
4. W przypadku dokonania 4 nieskutecznych napraw gwarancyjnych uważanych powszechnie za

istotne, kupującemu przysługuje prawo wymiany towaru na nowy, wolny od wad. W przypadku zakupu kilku
urządzeń w jednym zestawie, możliwość wymiany dotyczy tylko tego urządzenia, którego czterokrotne naprawy
okazały się nieskuteczne.

5. Kupujący ma obowiązek zawiadomić sprzedawcę o usterce w terminie 2 dni od daty jej ujawnienia.
6. Niniejszą gwarancją objęte są wyłącznie produkty zamontowane i eksploatowane na terenie Polski.
7. Gwarant nie ponosi kosztów związanych z demontażem, montażem oraz przewozem uszkodzonych produktów.
8. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających

z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej

TYP  URZĄDZENIA: ...................................................................... NUMER SERYJNY : .............................................................

......................................................................
Data sprzedaży, pieczęć i podpis 

Sprzedawcy             
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Podpis Kupującego            
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