Firma Uniscale dziękuje za zakup urządzenia i gwarantuje jego dobrą jakość oraz
prawidłowe działanie.
1. Z dniem wydania urządzenia Klientowi, Gwarant udziela gwarancji na okres 24
miesięcy. Wszystkie naprawy urządzenia i czynności konserwacyjne mogą być
dokonywane w okresie gwarancyjnym wyłącznie przez Gwaranta lub przez podmiot
przez niego wskazany.
2. Warunkiem przyjęcia urządzenia do naprawy w okresie gwarancji jest prawidłowo
wypełniona Karta Gwarancyjna zawierająca numer fabryczny urządzenia oraz dowód
zakupu.
3. Wady urządzenia ujawnione w okresie gwarancji Gwarant lub podmiot przez niego
wskazany, usunie w najkrótszym możliwym terminie, który zazwyczaj jest nie dłuższy
niż 14 dni, lecz w każdym razie nie później niż w terminie 30 dni od daty dostarczenia
urządzenia do punktu naprawy. W przypadku dostarczenia urządzenia sprawnego
technicznie koszty oględzin i testowania ponosi Klient.
4. W przypadku niemożności dokonania skutecznej naprawy w okresie gwarancji
Gwarant lub podmiot przez niego uprawniony wymieni urządzenie na nowe, z
wyłączeniem sytuacji o których mówią pkt. 7 i 8.
5. Termin wygaśnięcia gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy
urządzenia, licząc od daty jego dostarczenia do punktu naprawy. Jeżeli w naprawionym
urządzeniu wymienione zostaną części lub podzespoły, okres gwarancji dla tych części i
podzespołów biegnie na nowo od dnia zwrócenia naprawionego urządzenia Klientowi.
6. Wszystkie naprawy urządzenia i czynności konserwacyjne wykonywane przez
Gwaranta lub przez podmiot wskazany rejestrowane są na Karcie Gwarancyjnej oraz
potwierdzone
pieczątką
i czytelnym podpisem osoby dokonującej naprawy.
7. Gwarancja nie obejmuje:
a) części i materiałów eksploatacyjnych*
b) przewodów sieciowych i połączeniowych*
oraz uszkodzeń lub złego działania urządzenia będącego następstwem:
- działania czynników zewnętrznych (np. przepięcia w sieci, wyładowania
atmosferycznego itp.)
- uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych
- użycia urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub Instrukcją
Obsługi
- awarii powstałych w wyniku braku lub niewłaściwej konserwacji urządzenia
- użytkowania urządzenia w warunkach niezgodnych z wymogami producenta (np.
wilgotność, temperatura)
8.

Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w przypadku stwierdzenia:

* - zależnie do typu urządzenia

a) naruszenia plomb legalizacyjnych lub producenta umieszczonych na urządzeniu.
b) podejmowania jakichkolwiek prób naprawy i modyfikacji urządzenia przy użyciu
nieoryginalnych podzespołów i części oraz przez podmioty nieuprawnione przez
Gwaranta.
9. Gwarant
nie
ponosi
odpowiedzialności
za
szkody
pośrednie
oraz za utracone zyski, spowodowane uszkodzeniem lub awarią urządzenia.
10. Wraz z wygaśnięciem gwarancji,
odpłatnie.

Gwarant będzie świadczył usługi serwisowe

11. W sprawach nie unormowanych postanowieniami niniejszej Karty gwarancyjnej
mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
12. Załącznik do niniejszej gwarancji stanowi Instrukcja Obsługi

Oświadczenie Klienta:
Przyjmuję do wiadomości i akceptuję warunki gwarancji. Poświadczam odbiór Karty
Gwarancyjnej i Instrukcji Obsługi

Podpis, data i pieczątka
Klienta
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Uniscale Sp. z o.o.
ul. Opłotek 29
01-940 Warszawa

KARTA GWARANCYJNA NR 6087/K/17
Typ urządzenia
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Data sprzedaży

D20-R

93/54254

2017-07-14

Nazwa i adres Klienta

Nazwa i adres Sprzedawcy

* - zależnie do typu urządzenia

