Karta Gwarancyjna
Czytnik E-book Kindle
Nazwa urządzenia………………………………………………………………….
Numer fabryczny/#Numer seryjny urządzenia:…………………………………….
Okres gwarancji: 12 miesięcy
Sprzedawca:……………………………………………………………………….
Data sprzedaży:………………………..…………………………………………..
Podpis i pieczęć Sprzedawcy:
…………………………………………………………………………………….
Karta gwarancyjna ważna tylko z dowodem zakupu.

Action S.A. z siedzibą w 01-248 Warszawa , przy ul. Jana Kazimierza 46/54zwana dalej Gwarantem
udziela Kupującemu gwarancji na produkt ebook Kindle Mamy (produkt) , ponadto zapewnia
sprawne działalnie
produktu pod warunkiem korzystania z niego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem a także
warunkami eksploatacji które określone zostały w Instrukcji Obsługi załączonej do produktu.
1. Okres gwarancji na produkt liczony jest od daty dokonanie jego zakupu przez Kupującego i
wynosi 12 miesięcy
2. Wady lub uszkodzenia produktu stwierdzone przez Kupującego ujawnione w okresie
obowiązywania gwarancji powinny zostać zgłoszone Gwarantowi niezwłocznie nie później jednak
niż 2do dnia ich ujawnienia.
3. Gwarant odpowiada przez Kupującym włącznie za wady produkty które powstały z przyczyn
tkwiących w sprzedanym produkcie.
Gwarancja nie obejmuje części Produktu podlegającej normalnemu zużyciu oraz części
eksploatacyjnych takich jak przewody, ładowarki.Gwarancją nie są objęte Produkty, których nie
można zidentyfikować na podstawie przedłożonych dokumentów i cech znamionowych jako
produkt pochodzący od Gwaranta.
3. Jeśli pojawi się problem z urządzeniem należy skontaktować się ze sprzedawcą, który wystawił
dokument zakupu i dołączyć do tego wypełnioną kartę gwarancyjną ze wskazaniem koniecznie
numery seryjnego urządzenia oraz informacją co się dzieje z urządzeniem.
4. Gwarant zobowiązuje się do naprawy wadliwego urządzenia. Gdy usunięcie wady nie jest
możliwe lub wiązałoby się z nadmiernymi kosztami, serwis może wymienić urządzenia na wolne
od wad lub zwrócić uiszczoną opłatę.
5. Warunkiem bezpłatnej realizacji reklamacji w okresie objętym gwarancją jest dostarczenie
urządzenia w oryginalnym opakowaniu, z prawidłowo i kompletnie wypełnioną Kartą Gwarancyjną
oraz z oryginalnym dowodem zakupu. Karta Gwarancyjna jest kompletna #gdy zawiera: nazwę,
rodzaj i nr seryjny urządzenia, datę sprzedaży, pieczęć firmową Sprzedawcy i podpis osoby
wystawiającej Kartę Gwarancyjną.
6. Niewypełnienie przez Sprzedawcę Karty Gwarancyjnej w dniu sprzedaży lub jakiekolwiek
poprawki i skreślenia oraz brak dokumentu potwierdzającego zakup urządzenia powodują utratę
gwarancji.
7. W przypadku gdy Karta Gwarancyjna i dowód zakupu nie będą ze sobą zgodne #lub niemożliwe
będzie odczytanie znajdujących się na nich danych, Nabywca utraci prawo do gwarancji.
8. Utrata Karty Gwarancyjnej powoduje wygaśnięcie gwarancji z tytułu gwarancji. #Duplikaty Kart
Gwarancyjnych nie będą wydawane.
9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia lub nieprawidłowe działanie urządzenia wynikające z:
l uszkodzeń mechanicznych, termicznych, zalania cieczą, zawilgocenia i wywołanych nimi wad,
2 uszkodzeń powstałych podczas eksploatacji urządzenia w warunkach, które nie odpowiadają
warunkom określonym w Instrukcji Użytkownika, jak również używania nieoryginalnych
materiałów eksploatacyjnych,
3l uszkodzeń powstałych w skutek nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji urządzeń
elektromechanicznych, oraz wszelkich innych uszkodzeń niezależnych od warunków

eksploatacyjnych (pożar, powódź, piorun, nieprawidłowe napięcie zasilania, itp.),
4 uszkodzeń akumulatorów wywołanych niezgodną z instrukcją eksploatacją urządzenia,
5 uszkodzeń powstałych w skutek przepięcia w zasilającej sieci elektrycznej (wymiana
bezpiecznika lub warystora),
6l niekompatybilności lub nieprawidłowego działania oprogramowania (oprogramowanie nie jest
częścią urządzenia).
10. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i straty powstałe w wyniku
niemożności korzystania z urządzenia będącego w naprawie oraz utracone korzyści.
11. Sposób postępowania przy realizacji naprawy gwarancyjnej ustala Sprzedawca. Nieuzasadnione
lub nieustalone z Serwisem przesyłanie urządzenia do naprawy spowoduje obciążenie Nabywcy
kosztami przesyłki.
12. Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku:
l podjęcia samodzielnie oraz przez nieuprawnione osoby lub firmy próby naprawy urządzenia,
próby dokonania zmian konstrukcyjnych w urządzeniu, oraz próby rozbudowy urządzenia, które nie
są do tego dostosowane,
2 naruszenia plomb umieszczonych na urządzeniu lub podzespołach wchodzących w jego skład,
3 wszelkich uszkodzeń mechanicznych lub innych nie związanych ze zużyciem eksploatacyjnych.

