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WARUNKI GWARANCJI
1. Thing4you z siedzibą w Radzyminie, adres: ul. Janusza Korczaka 89, 05-250
Radzymin, Polska, udziela nabywcy czajnika elektrycznego RAVEN EC015
(Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu,
licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione
przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.
2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie
wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie
następować poprzez naprawę lub wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad,
w możliwie najkrótszym czasie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni.
4. W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu
w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt.
Przeznaczony do wymiany Produkt powinien zostać dostarczony kompletny oraz z załączoną
kartą gwarancyjną.
5. Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży,
w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę (tzw. uszkodzeń
mechanicznych) lub wynikających z:
• użytkowania Produktu i jego instalacji w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
• niekompletności reklamowanego Produktu,
• niezgodności Produktu i dowodu zakupu i/lub gdy zawarte w nim dane są zniszczone
i nieczytelne,
• przechowywania i konserwacji Produktu w sposób niewłaściwy i sprzeczny z wytycznymi
zawartymi w instrukcji obsługi,
• napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
• dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób
niezgodny z instrukcją obsługi,
• uszkodzenia Produktu z przyczyn zewnętrznych: zjawiska atmosferyczne, wyładowania
elektryczne, spięcia w sieci zasilającej itp.,
• użytkowania Produktu do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub
w zastosowaniach przemysłowych.
7. Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których
wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie
Produktu, konserwacja Produktu.
8. Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień
nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży
potwierdzoną pieczątką firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta
gwarancyjna nie może zawierać skreśleń ani poprawek.
10. Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez
użytkownika dowodu zakupu.
11. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania
gwarancyjnego, możliwe jest pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail
serwis@thing4you.pl, w dni robocze.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji			
………………………………………………
								
(czytelny podpis nabywcy)
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