KARTA GWARANCYJNA PS TRADING
(CONDOR, ULTRA, JEPSON)
ważna z dowodem zakupu
reklamacje proszę zgłaszać w miejscu zakupu

Nazwa ...................................
Typ sprzętu............................
Data sprzedaży......................
Pieczątka i podpis sprzedawcy
WARUNKI GWARANCJI
Producent, zwany dalej gwarantem, zapewnia dobrą jakość produktu i udziela 24 miesięcznej gwarancji na terenie Rzeczpospolitej
polskiej licząc od daty sprzedaży, pod warunkiem używania sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i na warunkach określonych w
instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia. Roszczenia z tytułu gwarancji wygasają, gdy przedmiot objęty gwarancją używany jest
jako sprzęt wypożyczany w wypożyczalniach.
2. Wady i uszkodzenia sprzętu ujawnione w tym okresie będą usuwane bezpłatnie w terminie 21 dni roboczych od daty dostarczenia
wadliwego sprzętu, w oryginalnym opakowaniu, do punktu zakupu, na podstawie prawidłowo wypełnionej przez sprzedawcę karty
gwarancyjnej oraz dowodu zakupu. Dostarczenie sprzętu do punktu zakupu oraz jego odbiór po naprawie następuje na koszt własny
reklamującego. Zanieczyszczenia urządzenia powstałe w okresie jego eksploatacji powinny być usunięte przez użytkownika. Termin
naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku gdy wymagana jest ekspertyza rzeczoznawcy oraz gdy zachodzi konieczność
sprowadzenia nietypowych części zamiennych. Po upływie 21 dni roboczych klient otrzyma towar wolny od wad.
3. Gwarancję przedłuża się o okres przebywania towaru w naprawie, ale nie biegnie on na nowo w przypadku dokonania istotnej naprawy
sprzętu.
4. Sprzęt zwracany do naprawy, pod rygorem nie uznania gwarancji, powinien być oczyszczony i kompletny (z wyposażeniem) wraz z
instrukcją obsługi, karta gwarancyjna i dowodem zakupu.
5. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których użytkownik zobowiązany
jest we własnym zakresie i na własny koszt.
6. Gwarancja nie obejmuje w szczególności:

produktów zwróconych do naprawy bez oryginalnego opakowania;

mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych nimi wad;

uszkodzeń powstałych w wyniku działania bądź zaniechania użytkownika lub działaniem sił zewnętrznych takich jak
wyładowania atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania i innych zdarzeń losowych;

części zużywalnych, w szczególności takich jak: szczotki silikonowe, wiertła, frezy, tarcze, papiery ścierne, brzeszczoty, żarówki,
bezpieczniki;

uszkodzeń wyrobu powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania,
konserwacji, samowolnego zrywania plomb oraz wszelkich przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika
lub osoby niepowołane;

uszkodzeń powstałych w wyniku używania nieoryginalnych części zamiennych;

uszkodzeń powstałych w wyniku używania szlifierek do powierzchni gipsowych;

zakupów udokumentowanych faktura VAT dowodzących o używaniu w rzemiośle lub przemyśle produktów przeznaczonych dla
majsterkowiczów a nie dla celów zarobkowych.
7. Karta gwarancyjna bez wpisanej nazwy wyrobu, typu wyrobu, daty sprzedaży, nie wypełniona, źle wypełniona, ze śladami poprawek,
nie czytelna wskutek zniszczenia, bez możliwości ustalenia miejsca sprzedaży oraz dołączonego dowodu zakupu jest nieważna.
8. Gwarancja nie obejmuje odpowiedzialności gwaranta za szkody osób lub ich majątku powstałe w okresie obowiązywania gwarancji i
będących następstwem wad towaru.
9. Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia reklamującego kosztami przeglądu, naprawy i transportu w wypadku, gdy reklamowany
przez nabywcę rodzaj uszkodzenia nie był objęty gwarancja lub produkt okazał się sprawny.
10. Udzielenie przez gwaranta gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego w stosunku do sprzedawcy
wynikających z niezgodności towaru z umową zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 o szczegółowych warunkach sprzedaży
konsumenckiej Dz. U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późniejszymi zmianami.
1.

Niniejsze oznakowanie informuje, że jeśli w przypadku długotrwałej eksploatacji
twoja maszyna będzie wymagać wymiany, to nie wyrzucaj jej wraz z odpadami
komunalnymi, lecz oddaj do punktu recyklingu lub specjalnie przygotowanych i
oznaczonych pojemników. Nie przestrzeganie niniejszych informacji może wywołać
szkodliwe skutki dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Firma PS Trading
informuje, że zastosowanie powyższych zasad ograniczy ilości odpadów powstałych
ze zużytego sprzętu i zapobiegnie degradacji naturalnego środowiska.

