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WARUNKI GWARANCJI
1. Gwarancja obejmuje urz¹dzenia wprowadzone na polski rynek przez firmê
ARKA AGD Sp. z o.o., zwan¹ dalej "Producentem" i zaopatrzone w wa¿n¹ kartê
gwarancyjn¹.
2. Producent zapewnia u¿ytkownika, zwanego dalej "Klientem" o dobrej jakoœci sprzêtu
i udziela 24-miesiêcznej gwarancji, licz¹c od daty sprzeda¿y urz¹dzenia.
3. Ujawnione w tym okresie wady fabryczne usuwane bêd¹ bezp³atnie w terminie 14 dni,
a w przypadkach szczególnych w okresie do 21 dni licz¹c od daty dostarczenia
urz¹dzenia do Serwisu Centralnego producenta.
4. Warunkiem niezbêdnym dla realizacji serwisu jest dostarczenie przez klienta, wraz
z reklamowanym urz¹dzeniem, wa¿nej karty gwarancyjnej oraz kserokopii dowodu
zakupu.
5. Reklamowane urz¹dzenie powinno byæ zapakowane w oryginalne opakowanie
producenta, umo¿liwiaj¹ce jego odpowiedni¹ ochronê podczas transportu przez firmê
kuriersk¹. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastêpczego, jednak musi ono
gwarantowaæ odpowiedni¹ ochronê przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas
transportu.
6. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeñ sprzêtu i wywo³anych nimi wad
oraz uszkodzeñ wynik³ych na skutek niew³aœciwego lub niezgodnego z instrukcj¹
u¿ytkowania, monta¿u, instalacji, przechowywania, konserwacji i samodzielnego
dokonywania napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych.
7. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeñ wynik³ych na skutek u¿ytkowania niezgodnego
z przeznaczeniem sprzêtu (je¿eli dotyczy sprzêtu przeznaczonego do eksploatacji
w warunkach gospodarstwa domowego).
8. Us³ugami gwarancyjnymi nie s¹ objête czynnoœci zwi¹zane z konserwacj¹,
czyszczeniem i regulacjami opisanymi w instrukcji obs³ugi lub instrukcji monta¿owej.
9. Us³ugami gwarancyjnymi nie s¹ objête czêœci oraz ich wymiana, ulegaj¹ce
naturalnemu zu¿yciu podczas normalnej eksploatacji sprzêtu jak: paski, no¿e,
¿arówki, lampki sygnalizacyjne, bezpieczniki itp.
10. Czynnoœci wynikaj¹ce z pkt. 9 i 10 wykonuje u¿ytkownik we w³asnym zakresie
i na w³asny koszt.
12. Gwarant nie odpowiada za wady wynik³e po sprzeda¿y na skutek zdarzeñ
losowych.
13. W przypadku bezpodstawnego zg³oszenia naprawy gwarancyjnej, koszty z tym
zwi¹zane ponosi u¿ytkownik w pe³nej wysokoœci.
14. Niniejsza karta gwarancyjna obowi¹zuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
15. Karta gwarancyjna jest niewa¿na bez wpisanej daty sprzeda¿y, piecz¹tki sklepu
i podpisu sprzedawcy lub do³¹czonego dowodu zakupu.

Niniejsza gwarancja nie wy³¹cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieñ
kupuj¹cego wynikaj¹cych z niezgodnoœci towaru z umow¹.
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KARTA GWARANCYJNA
Wyrób (marka, model): ..............................................................
...................................................................................................
Nr fabryczny: .............................................................................
Data sprzeda¿y: ........................................................................

.......................................
Piecz¹tka sklepu

.....................................
Podpis sprzedawcy

Adnotacje Serwisu Centralnego ARKA AGD Sp. z o.o.
o dokonanych naprawach
Data
zg³oszenia

Opis naprawy

Data
wykonania
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Podpis i piecz¹tka
montera

