KARTA GWARANCYJNA

MODEL:

Data zakupu:

1.
2.

Udziela się gwarancji na okres 24 miesiące, firmy na okres 12 miesięcy
Datą, od której obowiązuje gwarancja, jest data wystawienia karty gwarancyjnej.
Gwarancja jest ważna tylko z dowodem zakupu (paragon, faktura)
3. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą bezpłatnie usuwane w terminie 14 dni roboczych od daty
dostarczenia pod adres firmy sprzedającej.
4. Karta Gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada wpisaną datę zakupu, pieczęć punktu sprzedaży.
5. W celu dokonania naprawy gwarancyjnej należy dostarczyć produkt na własny koszt do punktu
sprzedaży. Po wykonaniu naprawy produkt zostanie wysłany reklamującemu na koszt gwaranta.
6. Reklamujący powinien dostarczyć towar odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie
transportu.
7. Reklamujący odpowiada za zaginięcie towaru w czasie dostarczenia, gwarant zobowiązuje się
dostarczyć naprawiony towar do reklamującego i odpowiada za zaginięcie towaru w czasie
transportu.
8. W okresie gwarancyjnym uszkodzony sprzęt zostanie bezpłatnie naprawiony, lub wymieniony przez
gwaranta na taki sam, wolny od wad.
W przypadku gdy naprawa, bądź wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, reklamującemu
przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty, lub wyboru innego sprzętu o podobnych walorach i
specyfikacji. Ewentualna różnica pieniężna zostanie uregulowana przez gwaranta, bądź przez
reklamującego, w zależności od kosztu wybranego przez reklamującego podmiotu.
9. Niniejsza gwarancja obejmuje usterki sprzętu wynikłe w trakcie poprawnej eksploatacji lub
spowodowane defektami produkcyjnymi i nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego
wyposażenia dodatkowego (żarniki, świetlówki).
10. Gwarancja nie obejmuje wad wynikłych w skutek:
o
zmian konstrukcyjnych.
o
Samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw,
przeróbek lub Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych lub celowego
uszkodzenia sprzętu.
o
Przechowywania i konserwacji oraz innych uszkodzeń powstałych z winy użytkownika.
o
Obniżenie się jakości produktu spowodowane naturalnym procesem zużycia.
o
Uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji, a także
użytkowania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Podpis i pieczątka sprzedawcy

Sprzedawca: Lubster PPHU Jarosław Trześniewski
Adres:
Marymin 103B, 21-030 Motycz
Kontakt:
lubster@wp.pl
tel. 500 259 977

sklep internetowy: www.lubster.pl
sklep allegro - nazwa użytkownika: endit

