Gwarancja
Wszystkie aparaty PENTAX RICOH IMAGING nabyte w autoryzowanych sieciach dystrybucji
sprzętu fotograficznego objęte są gwarancją dotyczącą zarówno materiałów jak i wykonania
przez okres dwunastu miesięcy od daty zakupu. W tym okresie wszelkie uszkodzenia
zostaną naprawione oraz części wymienione bez naliczania kosztów pod warunkiem, że
sprzęt nie nosi znamion upadku, uszkodzenia spowodowanego piaskiem lub płynem,
niewłaściwego obchodzenia się, manipulowania, korozji powstałej na skutek wycieku baterii
lub innych chemikaliów, używania niezgodnego z instrukcją lub napraw dokonywanych przez
nieautoryzowane punkty serwisowe. Ani producent ani jego autoryzowani przedstawiciele nie
biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek naprawy lub zmiany, za wyjątkiem
przeprowadzanych po otrzymaniu pisemnej zgody, a także nie bierze odpowiedzialności za
opóźnienia i zaginięcie sprzętu, jak również za wszelkie inne uszkodzenia, wynikłe zarówno
ze stosowania niewłaściwego materiału, jak i niewłaściwego wykonawstwa; z całą
stanowczością stwierdza się, że odpowiedzialność producenta lub jego przedstawicieli, w
ramach rękojmi lub gwarancji, określona bezpośrednio jak i pośrednio, jest ściśle
ograniczona do wymiany części na zasadach określonych wcześniej. Koszty napraw
przeprowadzanych przez nieautoryzowane przez firmę PENTAX RICOH IMAGING punkty
serwisowe nie będą refundowane.
Postępowanie podczas 12-miesięcznego okresu gwarancyjnegoJeśli uszkodzenie zostanie
wykryte w trakcie 12-miesięcznego okresu gwarancyjnego, urządzenie PENTAX RICOH
IMAGING powinno zostać zwrócone do dealera, u którego został zakupiony lub do
producenta. Jeśli w danym kraju nie ma przedstawiciela producenta, urządzenie powinno
zostać przesłane do producenta wraz z opłaconą opłatą pocztową. W takim przypadku, ze
względu na skomplikowane procedury celne, urządzenie może zostać odesłane po upływie
długiego okresu czasu. Jeśli naprawa sprzętu objęta jest umową gwarancyjną, wszelkie
naprawy oraz wymiana części zostaną dokonane bez pobierania opłat, a sprzęt zostanie
odesłany bezpośrednio po zakończeniu napraw. Jeśli sprzęt nie jest objęty umową
gwarancyjną, naliczane zostaną normalne opłaty. Właściciel sprzętu zobowiązany jest do
pokrycia wszelkich kosztów transportu.
Jeśli urządzenie PENTAX RICOH IMAGING zostało zakupione w kraju innym niż ten, gdzie
ma zostać naprawione w ramach umowy gwarancyjnej, przedstawiciel producenta może
naliczyć opłaty za wykonanie usługi w danym kraju. Jednocześnie, taka sama naprawa
zostanie przeprowadzona bez naliczania opłat, jeśli aparat PENTAX RICOH IMAGING
zostanie oddany do producenta. We wszystkich jednak przypadkach opłaty transportowe i
celne pokrywane są przez właściciela aparatu. Na wypadek konieczności potwierdzenia daty
zakupu, należy przechowywać rachunek lub paragon przez przynajmniej jeden rok. Przed
wysłaniem sprzętu do naprawy należy upewnić się, że wysyłany jest do autoryzowanego
przedstawiciela lub punktu serwisowego. Zawsze przed wydaniem polecenia dokonania
naprawy należy najpierw uzyskać jej kosztorys oraz zaaprobować przedstawioną w nim
opłatę za dokonanie naprawy.
• Gwarancja nie narusza praw konsumenckich.
• W niektórych krajach ogólne warunki umowy gwarancyjnej mogą być zastąpione
lokalnymi warunkami gwarancji oferowanej przez dystrybutorów firmy PENTAX RICOH

IMAGING. Dlatego przy zakupie aparatu zaleca się zapoznanie się z kartą gwarancyjną
dostarczaną wraz z produktem lub skontaktowanie się dystrybutorem sprzętu firmy
PENTAX RICOH IMAGING z prośbą o przedstawienie dalszych informacji i kopii
umowy gwarancyjnej.

