K a r ta g wa r an c yj na

Serwis:
A New Therapy Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 4, 05-850 Szeligi
tel.: 22/ 721-15-11
tel. kom.: 664- 970-153
faks: 22/ 721-15-34
e-mail: serwis@anewtherapy.com.pl

Nazwa sprzętu:
.........................................................................................................................

Model: ..........................................................................................................
numer fabryczny: ....................................................................................
Data sprzedaży: .......................................................................................
Okres gwarancji: .....................................................................................
podpis I Pieczątka sprzedawcy:

Importer i dystrybutor w Polsce:

Siedziba: ul. Łucka 18, 00-845 Warszawa
Dział Obsługi Klienta: ul. Szeligowska 4, 05-850 Szeligi
tel.: 22/ 721 15 11, tel. kom.: 664- 970-153, faks: 22/ 721 15 34

Karta gwarancyjna jest ważna tylko z dowodem zakupu!!!
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień
kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
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ZAPOZNAŁEM SIĘ I AKCEPTUJĘ WARUNKI GWARANCJI:
.....................................................................................................................
data, miejscowość i czytelny podpis kupującego

Pieczątka
serwisu
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5.

Opis
wykonanych czynności
podczas naprawy

4.

Data
wykonania
naprawy

3.

Data
zgłoszenia

2.

Gwarancja obejmuje wyroby medyczne PiC Indolor / PiC Solution zakupione
na terenie Polski i zaopatrzone w ważną Kartę Gwarancyjną. Karta Gwarancyjna
jest ważna po okazaniu dowodu zakupu, jeżeli jest ostemplowana przez Sprzedawcę,
posiada czytelnie i poprawnie wypełnione wszystkie rubryki, bez zmian i skreśleń.
Okres gwarancji wynosi od 2 do 5 lat, w zależności od wyrobu (dokładna
informacja znajduje się w instrukcji obsługi urządzenia).
Okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży.
Wady ukryte, materiałowe lub wykonawcze wyrobu ujawnione w okresie gwarancji
będą usuwane bezpłatnie w ciągu 21 dni roboczych od daty przyjęcia wyrobu
do naprawy. Reklamujący powinien reklamować wrób bezpośrednio w serwisie
dystrybutora lub w miejscu zakupu.
Powinien dostarczyć sprzęt kompletny, z kablem zasilającym, zasilaczem,
z fabrycznie załączonymi akcesoriami/wyposażeniem.
Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu na nowy, wolny
od wad, jeżeli:
a) stwierdzono wadę fabryczną ukrytą wykonawczą lub materiałową
niemożliwą do usunięcia,
b) w okresie gwarancji wykonano 3 (trzy) istotne naprawy, a produkt
nadal wykazuje usterki.
Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji
obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym
zakresie i na własny koszt, np.: sprawdzenie prawidłowego działania, konserwacja,
wymiana baterii., itp.
Gwarancja nie obejmuje:
a) uszkodzeń mechanicznych i chemicznych wyrobów oraz awarii powstałych
w wyniku zjawisk losowych takich jak np.: pożar, wyładowanie elektryczne,
zalanie, upadek z wysokości, etc.
b) uszkodzeń powstałych w wyniku eksploatacji niezgodnej z instrukcją
obsługi, oraz samowolnych napraw, przeróbek lub innych zmian
konstrukcyjnych.
c) wyrobów ze zmienionym numerem fabrycznym.
d) gwarancji nie podlegają części obudowy i akcesoria podlegające
zużyciu w czasie eksploatacji (futerały, maski, rurki, gumowe elementy, etc.).
W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej
zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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