Typ urządzenia………………………………………………………………………………………………..
Data i miejsce sprzedaży……………………………………………......................................
Pieczęć i podpis sprzedawcy…………………………………………………………………………….
Gwarancja
Wszystkie produkty firmy Rapid objęte są gwarancją. Oznacza to, że produkt jest wolny od wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych i taki
powinien pozostać przez cały okres użytkowania, pod warunkiem, że narzędzie będzie używane zgodnie z jego przeznaczeniem, oraz, że będą
stosowane oryginalne zszywki, nity lub sztyfty klejowe marki Rapid®.
Okres obowiązywania gwarancji różni się w zależności od kategorii i modelu produktu. Informacja o długości obowiązywania gwarancji, jakim
dany produkt jest objęty, znajduje się każdorazowo na opakowaniu.
Warunki Gwarancji
1.

Firma Esselte Polska Sp. z o.o. gwarantuje dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu, na który została wydana niniejsza karta
gwarancyjna, pod warunkiem użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, na warunkach określonych w instrukcji obsługi
dołączonej przez sprzedawcę.

2.

Gwarant odpowiada jedynie za wady wynikające z przyczyn tkwiących w urządzeniu. Produkty, które użytkowane były niezgodnie z
przeznaczeniem lub były samodzielnie modyfikowane nie są objęte powyższą gwarancją.

3.

Gwarancja jest ważna jedynie kompletnie wypełniona, wraz z dołączonym dowodem zakupu ( paragon lub faktura VAT)

4.

Zgłoszenie gwarancyjne powinno zostać wniesione przed końcem okresu obowiązywania gwarancji. Oznacza to, że kompletne
narzędzie wraz z używanymi zszywkami/ sztyftami klejowymi/nitami oraz z ważnym dokumentem sprzedaży zostanie przekazane
sprzedawcy lub dystrybutorowi w czasie obowiązywania powyższej gwarancji.

5.

Gwarancją nie są objęte przewody zasilające, obudowy, dysze. Pozostałe elementy uszkodzone zostaną naprawione lub wymienione
na nowe. Koszty transportu nie są objęte powyższą gwarancją.

6.

Wady sprzętu należy zgłaszać w miejscu dokonania zakupu.

7.

Wady uniemożliwiające użytkowanie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem a ujawnione w kresie obowiązywania gwarancji będą
rozpatrywane w najkrótszym możliwym czasie od momentu dostarczenia sprzętu do sprzedawcy.

8.

Wymiana lub zwrot nastąpi zgodnie z życzeniem Klienta. Wymiana lub zwrot przeprowadzone na podstawie gwarancji nie
przedłużają okresu jej obowiązywania.

9.

Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku: zagubienia lub zniszczenia dowodu zakupu, stwierdzenia naruszeń
plomby, nieprawidłowości w konserwacji, wykonywania samodzielnych napraw lub modyfikacji urządzenia, zalania płynem lub
zasilania nieprawidłowym napięciem, nie używania oryginalnych, zalecanych przez sprzedawcę materiałów eksploatacyjnych

10.

Gwarancja za sprzedany towar nie obejmuje odpowiedzialności gwaranta za szkody osób lub ich majątku powstałe w okresie
obowiązywania gwarancji i będących następstwem wad towaru.

Warunki gwarancji mogą się różnić w poszczególnych krajach, prosimy każdorazowo potwierdzić okres obowiązywania gwarancji dla
wybranego produktu ze sprzedawcą.

OCHRONA ŚRODOWISKA
Zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego nie wolno wyrzucać i umieszczać wraz z innymi odpadami
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy oddawać w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych
Części Zamienne
Firma Rapid oferuje bogaty wybór części zamiennych. W celu uzyskania szczegółowej informacji o ofercie prosimy o kontakt z dystrybutorem.
Części zamienne udostępniane w ramach gwarancji będą wydawane jedynie na podstawie ważnego dowodu zakupu.

