Karta Gwarancyjna
Model: …....................................................................................
Numer serii / LOT.......................................................................
Data sprzedaży:..........................................................................
pieczęć i podpis sprzedawcy:......................................................
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

1. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski i obejmuje wyłącznie urządzenia zakupione w Polsce i
używane w gospodarstwach domowych. Usługi gwarancyjne świadczone są po przedłożeniu dowodu
zakupu i prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej bez jakichkolwiek poprawek i skreśleń.
2. Gwarancja wynosi 24 miesiące od daty zakupu.
3. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu.
W okresie gwarancji gwarant bezpłatnie usunie ujawnione wady lub uszkodzenia urządzenia,
jeśli nie zostały one spowodowane przez Użytkownika.
Gwarancją nie są objęte w szczególności:
1. uszkodzenia wynikłe z powodu niezgodnego z instrukcją użytkowania i przechowywania
urządzenia
2. uszkodzenia wynikłe z powodu wahań napięcia sieci zasilającej lub jej nieodpowiednich
parametrów
3. uszkodzenia spowodowane działaniem bądź zaniechaniem użytkownika albo działaniem siły
zewnętrznej lub wyższej

4.
5.
6.
7.

uszkodzenia spowodowane w wyniku użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych
uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnego zużycia elementów i podzespołów urządzenia
uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne
uszkodzenia estetyczne elementów zewnętrznych takich jak obudowa, powstałe na skutek
transportu lub
wgniecenia itp.

niewłaściwego

przechowywania

urządzenia

8. eksploatacja urządzenia w celach komercyjnych
9. części i akcesoria o określonej żywotności

jak

np.

pęknięcia,

zarysowania,

ulegające zużyciu przy normalnym
użytkowaniu np. żarówki, bezpieczniki, uszczelki itp.
10. elementy i pojemniki szklane, pojemniki z tworzyw sztucznych, przewody sieciowe,
bezpieczniki, żarówki, baterie, akumulatory, uszczelki filtry, powłoki lakiernicze,
nadruki, gniazda, wtyki itp.
11. czynności konserwacyjne
4. Wady ujawnione i zgłoszone przez nabywcę będą usunięte w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia
reklamacji i przekazania reklamowanego urządzenia do sprzedawcy.
Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy i biegnie od daty wydania naprawionego
urządzenia

Zgłoszeń reklamacyjnych należy dokonywać za pośrednictwem sprzedawcy.
5. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z
przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Importer / Gwarant:
Neomatic Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 58
00-545 Warszawa
tel: +48 533 928 161
serwis@neomatic.pl
www.neomatic.pl

