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KARTA GWARANCYJNA 

Produkt objęty gwarancją:  AKWAR OHE236PC 

1. Gwarant udziela Nabywcy gwarancji na dobrą jakość i sprawne działanie zakupionego sprzętu. 

2. Okres gwarancji, liczony od daty sprzedaży sprzętu, wynosi 24 miesiące i obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w 
 urządzeniu. 

3. Wady lub uszkodzenia sprzętu, ujawnione w okresie gwarancji, będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do 

punktu serwisowego, a w razie konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin naprawy ustalany będzie przez 
zainteresowane strony indywidualnie. 

4. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi dokonywania, których Użytkownik jest 
zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt (np. czyszczenie, instalacja, programowanie sprzętu). 

5. Gwarancją nie są objęte: 

a. mechaniczne uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady (stłuczenie, obicie, przecięcie lub urwanie przewodów połączeniowych, itp.); 

b. uszkodzenia i wady wynikłe na skutek: 

- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania lub konserwacji sprzętu. 

- niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, 

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych. 

6. Sprzęt podlegający naprawie powinien być dostarczony do punktu serwisowego wraz z prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną i 
dowodem zakupu.  

7. Zaleca się dostarczanie sprzętu w oryginalnym opakowaniu. W przypadku braku opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia sprzętu 
w czasie transportu do i z punktu serwisowego, ponosi Kupujący. 

8. W przypadku dostarczenia do serwisu sprzętu sprawnego technicznie lub wymagającego czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, 
koszty czyszczenia, oględzin, testowania, transportu, pokrywa Reklamujący. 

9. Niniejsza karta gwarancyjna, wraz z dowodem zakupu, stanowią jedyną podstawę do realizacji uprawnień gwarancyjnych. 

12. Prawa i obowiązki stron reguluje treść postanowień ujętych w niniejszej umowie, z którymi Nabywca powinien się zapoznać przed 
zakupem (podstawą do rozstrzygnięcia ewentualnych rozbieżności jest prawo obowiązujące w Polsce). 

13. Gwarancja jest ważna na terytorium EU. 
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14. Informacje o dokonanych naprawach proszę umieszczać na odwrocie. 

 

 

 

Gwarant:   Sprzedawca:    Nr. dokumentu i data  
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