-------------------------------KARTA GWARANCYJNA

Nazwa

Model

Nr Fabryczny

Data sprzedaży
Gwarantem jest firma
INTERGRAF TRADING Ireneusz Dziobkowski Aleja Henryka Sienkiewicza 20, 05-126 Nieporęt
NIP 542-010-36-95 REGON 050502671 GIOŚ E0002208W
tel: 600-480-210 e-mail: biuro@caraudio.com.pl
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Termin gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od daty sprzedaży uwidocznionej na Karcie Gwarancyjnej
potwierdzonej dowodem zakupu ( paragon, faktura). Gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
Gwarancją objete są produkty użytkowane do celów prywatnych przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności
gospodarczej. Gwarancja nie obejmuje produktów uzytkowanych do celów zawodowych i konkursowych.
W celu realizacji praw wynikających z Gwarancji należy skontaktować się w dowolny sposób z Gwarantem w celu
zgłoszenia uszkodzenia, a następnie dostarczyć uszkodzony sprzęt do punktu serwisowego. Koszt dostarczenia
sprzętu do punktu serwisowego spoczywa na Kliencie ( Nie dotyczy gwarancji w systemie door-to-door )
Wady sprzętu ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty
dostarczenia sprzętu do serwisu. Termin może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności importu części
zamiennych. Termin może ulec wydłużeniu o czas transportu do/z serwisu.
Gwarancja będzie respektowana po przedstawieniu czytelnie i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej.
Wszelkie zmiany i wpisy dokonane w karcie gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione oraz naruszenie plomb
gwarancyjnych sprzętu powodują utratę gwarancji.
Zaleca się zamontowanie sprzętu w wyspecjalizowanym zakładzie. Uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku
błędów w montażu nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
Naprawy w okresie gwarancji mogą być dokonywane wyłącznie w uprawnionych punktach serwisowych pod
rygorem utraty prawa do gwarancji. Sposób wykonania naprawy może być określony wyłącznie przez uprawniony
punkt serwisowy.
Wszelkie uszkodzenia sprzętu powstałe z przyczyn zewnętrznych jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia,
zalania, uszkodzenia powstałe na skutek zjawisk atmosferycznych, użycie niewłaściwych materiałów
eksploatacyjnych oraz niezgodna z instrukcją obsługi eksploatacja, przechowywanie, konserwacja i montaż, nie
są objęte gwarancją. Zakresem gwarancji nie są objęte również takie czynności jak montaż, konserwacja,
okresowe czyszczenie. W przypadku głośników spalenie cewki głośnika nie jest objęte gwarancją.
Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, gdy w okresie gwarancji dokonane zostaną cztery
naprawy, a sprzęt nadal będzie wykazywał usterki uniemożliwiające jego użytkowanie.
Gwarancje nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych, o ile są one nie niższe niż podane przez
producenta.
Gwarant nie będzie ponosił odpowiedzialności za terminowość usług gwarancyjnych, jeżeli działalność sieci
serwisowej zostanie zakłócona nieprzewidywalnymi okolicznościami o charakterze sił wyższego rzędu, jak wojny,
niepokoje społeczne, blokady granic i dróg, restrykcje importowe, klęski żywiołowe itp.
Kartę gwarancyjną należy przechowywać w zabezpieczonym miejscu poza pojazdem. Duplikatów kart
gwarancyjnych nie wystawia się. W przypadku kradzieży sprzętu karta gwarancyjna może być dowodem
własności.
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z przepisów o rękojmi za
wady rzeczy sprzedanej.
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