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KARTA GWARANCYJNA
Nazwa urządzenia:
Typ:
Numer fabryczny:
Data sprzedaży:

Sprzedawca gwarantuje sprawne działanie urządzenia zgodnie z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.
Warunki gwarancji:
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki, których przyczyna wynika z wewnętrznych właściwości
urządzenia.
2. Gwarancja przewiduje bezpłatne części zamienne oraz robociznę w okresie ……miesięcy od daty zakupu
/ zainstalowania uwidocznionej na niniejszej karcie.
3. Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć do serwisu na własny koszt i ryzyko (zalecamy zachowanie
oryginalnych opakowań)
 urządzenie wraz z niezbędnym wyposażeniem
 kartę gwarancyjną
 szczegółowy opis usterki
4. Ujawniona wada urządzenia zostanie usunięta w okresie do 30 dni od daty dostarczenia urządzenia do
naprawy.
Termin ten może być przedłużony w przypadku: prac wymagających znacznego nakładu pracy lub
stopnia skomplikowania oraz konieczności odesłania urządzenia do serwisu producenta.
5. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy.
6. Gwarancją nie są objęte:
 usterki spowodowane niewłaściwym: zainstalowaniem, zasilaniem, użytkowaniem lub stosowaniem
niezgodnym z instrukcją obsługi
 mechaniczne, termiczne lub chemiczne uszkodzenia urządzenia.
 uszkodzenia powstałe na skutek przepięć w sieci energetycznej, uderzenia pioruna
i innych klęsk żywiołowych.
 naruszenia plomb zabezpieczających, dokonywania napraw, przestrojenia lub przeróbek przez
osoby nieupoważnione.
 produkty, których numery seryjne na tabliczkach znamionowych lub kartach gwarancyjnych
zmieniono, zatarto lub zniszczono.
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7. Gwarancja nie obejmuje płatnych konserwacji urządzenia oraz naturalnego zużycia takich elementów
jak: elementy tnące i rozdrabniające, elementy termiczne, elementy drukujące, lampy, żarówki itp.
8. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których
zobowiązany jest użytkownik.
9. Wybór sposobu naprawy: wymiana uszkodzonego podzespołu, wymiana urządzenia należy do
gwaranta.
10. Brak podstaw do naprawy gwarancyjnej serwis stwierdza orzeczeniem pisemnym w terminie
przewidzianym dla naprawy.
Zapoznałem się z treścią i akceptuję warunki niniejszej
gwarancji

Sprzedający:

Kupujący:

Rejestracja napraw gwarancyjnych
Naprawa

I

II

III

Data przyjęcia
Data zwrotu
Nr karty naprawy
Opis

Pieczęć i podpis serwisu

Uwagi :
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