KARTA GWARANCYJNA
Nazwa urządzenia......................................

Pieczątka sklepu

Model urządzenia.......................................
Data sprzedaży ..........................................
Nr serii...............................
Warunki gwarancji:
1. Wszystkie urządzenia objęte są 12 miesięczną gwarancją liczoną od daty zakupu.
2. W okresie tym usuwane będą bezpłatnie wady wynikające z błędów produkcyjnych lub wad
materiałowych.
3. O ile gwarant inaczej nie wskaże naprawy gwarancyjne wykonuje Serwis Expert w Wałczu
przy ul. Podleśnej 20
4. Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie z warunkami technicznymi –
użytkowymi opisanymi w instrukcji obsługi.
5. Reklamacja winna być zgłoszona pisemnie w serwisie centralnym lub w punkcie zakupu w
okresie trwania gwarancji.
6. Termin wykonywania naprawy zostanie zrealizowany w najszybszym możliwym czasie,
jednak nie powinien przekroczyć 30 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia sprzętu do
serwisu, wraz z dokumentem zakupu i podbitą kartą gwarancyjną. Czas trwania naprawy może
ulec wydłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy. Nasz serwis
zawsze dokłada wszelkich starań aby czas wykonywanej naprawy uległ możliwie skróceniu i
sprzęt został dostarczony do klienta tak szybko jak to tylko możliwe.
Szczegółowe warunki udzielania gwarancji:
Warunkiem przyjęcia urządzenia do reklamacji jest dostarczenie przez klienta urządzenia
kompletnego, stanowiącego zestaw sprzedażny wraz z dowodem zakupu (lub jego kopią), oraz
wypełnioną kartą gwarancyjną.
1. Użytkownik traci gwarancję na urządzenie w przypadku:
- stwierdzenia dokonywania napraw przez osoby nieuprawnione;
- używania w celach niezgodnych z przeznaczeniem, niewłaściwej obsługi urządzenia
niezgodnie z instrukcją obsługi, niewłaściwego przechowywania;
- w przypadku stwierdzenia dokonywania samowolnych wpisów lub poprawek w karcie
gwarancyjnej;
- w przypadku stwierdzenia, że sprzęt był nadal eksploatowany po ujawnieniu się objawów
niesprawności.
2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku:
Użytkowania urządzenia dla majsterkowiczów do celów profesjonalnych.
Przeciążenia urządzenia, prowadzącego do uszkodzenia silnika lub elementów przekładni
mechanicznej.
Uszkodzeń mechanicznych, fizycznych, chemicznych spowodowanymi siłami i czynnikami
zewnętrznymi, wyładowaniami atmosferycznych lub przepięciami w instalacji elektrycznej.
Uszkodzeń będących następstwem: montażu niewłaściwych części lub osprzętu, stosowania
niewłaściwych smarów, olejów, benzyn, środków konserwujących.
3. Gwarancją nie są objęte takie elementy jak np. zasilacze, ładowarki, tarcze, linki napędowe,
rozruchy, startery, uchwyty narzędziowe, uchwyty wiertarskie, wiertła, dłuta, tarcze ścierne i
tnące oraz elementy szklane (dzbanki, misy, itp.).

4. Gwarancja nie obejmuje części ulegających naturalnemu zużyciu eksploatacyjnemu: bezpieczniki
termiczne, szczotki elektrografitowe,
5. W przypadku, gdy reklamowane urządzenie okaże się sprawne, klient ponosi w całości koszty
przeprowadzonych ekspertyz technicznych, transportu i w szczególnych przypadkach ubezpieczenia
przesyłki.
Gwarancja nie daje Kupującemu prawa domagania się zwrotu utraconych zysków z powodu
uszkodzenia urządzenia.
Gwarant nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pozostawiony w urządzeniu osprzęt należący do
reklamującego.
Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku eksploatacji. Szkody powstałe w wyniku
błędów produkcyjnych albo wad materiałowych zostaną nieodpłatnie usunięte poprzez naprawę albo
wymianę urządzenia.
Warunkiem jest przekazanie urządzenia w stanie nie zdemontowanym, kompletnego z dowodem
zakupu i dokumentem gwarancyjnym.
Zniszczona lub zagubiona karta gwarancyjna nie podlega wymianie.
W przypadku napraw gwarancyjnych prosimy dostarczyć urządzenie używając wyłącznie
oryginalnego opakowania. W ten sposób gwarantujemy Państwu sprawne i szybkie załatwienie
naprawy gwarancyjnej. Proszę zgłosić reklamacje w miejscu zakupu lub przesłać nam urządzenie
franco siedziba odbiorcy albo zażądać naklejki Freeway. Niestety nie możemy przyjmować przesyłek
obciążonych kosztami!
W sprawach nieuregulowanych warunkami gwarancji zastosowanie maja przepisy Ustawy z dnia 27
lipca 2002 roku.(Dz. U. z dnia 5 września 2002r.)
Karta gwarancyjna nie ogranicza, nie wyłącza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu
niezgodności urządzenia z umową Art. 13 punkt 4 ustawy z dnia 27/07/2002.
Jeżeli klient nie odbierze towaru w terminie 30 dni od powiadomienia, to firma Serwis Expert Sp.
z o.o będzie pobierać opłatę za skład w wysokości 10,00 zł brutto za każdy następny dzień. Gdy
koszty składu przekroczą wartość towaru strony dokonają wzajemnej kompensaty należności.
Gwarancja nie obejmuje:
.Produktów ze zmienionymi lub uszkodzonymi tabliczkami znamionowymi
.Spalenia się urządzenia lub pożaru z winy złego użytkowania
Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami gwarancji i akceptuję w/w warunki.
Czytelny podpis użytkownika ......................................................
!!! Karta bez podpisu klienta jest nieważna !!!
Data
zgłoszenia
do naprawy

Data
wykonania
naprawy

Rodzaj naprawy

Podpis serwisanta

Serwis Expert Sp. z o.o zgłoszenia reklamacyjne :
e-mail (24h):

serwis@serwisexpert.pl

Telefon od poniedziałku do piątku (8:00-10:00 i 14:00-16:00): 0 67 348 24 58,

Ul. Podleśna 20 78-600 Wałcz
E-Mail: serwis@serwisexpert.pl

