Please add here
warranty length „ 1
ROK GWARANCJI”

OPP LOGO

KARTA GWARANCYJNA
MODEL: ......………………………………………………………………………….
DATA SPRZEDAŻY .....................................................................
NR SERYJNY URZĄDZENIA ........................................................

……………………………………
PIECZĄTKA SKLEPU I PODPIS SPRZEDAWCY

GWARANT: CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa

Warunki gwarancji
1. Gwarant: Castorama Polska Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 78 02-255 Warszawa. Pełna lista sklepów :
www.castorama.pl
2. Gwarancja na urządzenie obowiązuje przez okres 12 miesięcy począwszy od daty zakupu.
3. Gwarancja na akcesoria dołączone do urządzenia obowiązuje przez okres 3 miesięcy począwszy od daty
zakupu.
4. Gwarancje nie obejmuje urządzeń wykorzystywanych do użytku profesjonalnego.
5. Podstawą do roszczeń z tytułu gwarancji jest używanie produktu zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją
obsługi oraz stosowanie się do zaleceń producenta.
6. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na mieniu lub zdrowiu wynikłą wskutek nie zastosowania
się do zasad instrukcji obsługi.
7. Gwarancja nie obejmuje roszczeń Klienta z tytułu parametrów technicznych urządzenia, o ile są zgodne
z informacjami podanymi przez producenta.
8. Reklamowane urządzenie winno być: dostarczone wraz z dołączonymi akcesoriami, czyste, z czytelną
tabliczką znamionową.
9. Gwarant zobowiązuje się do dokonania naprawy w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia urządzenia do
punktu serwisowego lub punktu zakupu. W przypadku, gdy zaistnieją przyczyny niezależne od Gwaranta
termin ten może ulec wydłużeniu.
10. Wymienione wadliwe produkty lub ich części przechodzą na własność gwaranta.
11. Roszczenia z tytułu gwarancji wygasają, gdy przedmiot objęty gwarancją używany jest w wypożyczalniach.
12. Wszelkie samodzielne przeróbki, naprawy i ingerencja w urządzenie przez osoby nieuprawnione skutkują
utratą gwarancji.
13. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
14. Udzielenie przez Castoramę gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
UWAGA!
Jeżeli zauważysz niekompletność produktu lub zmiany w pracy urządzenia PRZERWIJ PRACĘ i dostarcz go do
punktu sprzedaży/autoryzowanego serwisu.
Nie zastosowanie się do powyższego zalecenia może spowodować utratę gwarancji.
Przedmiotem gwarancji zostają objęte tylko i wyłącznie:
 wady wynikające ze złego zaprojektowania urządzenia
 wady produkcyjne wynikające ze złego złożenia urządzenia
 wady materiałowe
 wydanie urządzenia w stanie niekompletnym
Gwarancją nie są objęte:
 uszkodzenia wynikające z przeciążenia narzędzia na skutek nadmiernej i/lub eksploatacji niezgodnej z
przeznaczeniem
 wymiany części naturalnie zużywających się tj. kable zasilające, zawory wysokociśnieniowe, ssawne,
przelewowe, uszczelniacze pompy, o-ringi, tłoki o ile zużycie nie wynikło z ukrytych wad produkcyjnych lub
materiałowych
 wady powstałe na skutek nieprawidłowego napięcia zasilającego i przepięć w sieci
 uszkodzenia powstałe w wyniku zasilania urządzenia zanieczyszczoną wodą
 uszkodzenia powstałe w wyniku niezastosowania filtra na zasilaniu wody
 uszkodzenia powierzchni spowodowanych
stosowaniem nieodpowiednich chemicznych środków
czyszczących
 uszkodzone mechanicznie urządzenia i akcesoria (lance, pistolety, dysze, węże wysokociśnieniowe,
pianownice, szczotki, adaptery i przedłużki), użytkowane niezgodnie z zaleceniami (np. podczas złych
warunków atmosferycznych) lub przeciążonych
 urządzenia używane w celach zarobkowych (używane w wypożyczalniach sprzętu)
Zalecenia: Kontrola czystości, regularne przedmuchiwanie i czyszczenie.
Warunkiem wykonania naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie kompletnego i oczyszczonego urządzenia wraz z
kartą gwarancyjną do sklepu Castorama lub autoryzowanego serwisu.
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Punkty Przyjmujące do naprawy:
Wszystkie sklepy Castorama Polska Sp. z o. o.

