Strona 1
KARTA GWARANCYJNA
Dziękujemy Państwu za wybór produktów naszej firmy. Gratulujemy udanego zakupu i przypominamy, że prawidłowa
instalacja i użytkowanie oraz konserwacja, zapewniają bezawaryjną pracę urządzeń przez wiele lat.
Warunki Gwarancji
1. DTM System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, zwana dalej DTM System,
przekazuje Państwu urządzenie sprawne i gotowe do użytku, gwarantując jego prawidłowe działanie przez okres
podany na drugiej stronie karty gwarancyjnej, w polu „okres gwarancji (w miesiącach)” od daty zakupu – nie
dłużej jednak niż 3 miesiące po upłynięciu tego okresu. Okres gwarancji określany jest na podstawie plomb
gwarancyjnych producenta, umieszczanych na każdym wyrobie lub na podstawie karty gwarancyjnej. Ujawnione
w tym czasie wady będą usuwane bezpłatnie. Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie,
nie przekraczającym 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do sprzedającego. DTM System zastrzega sobie
prawo wydłużenia powyższego terminu w uzasadnionych przypadkach. Niesprawne urządzenie należy
dostarczyć do DTM System, załączając krótki, jednoznaczny opis uszkodzenia.
2. Ochroną gwarancyjną objęte są towary zakupione na terytorium Unii Europejskiej.
3. W razie wykrycia wady przysługuje Państwu prawo do: wymiany, naprawy urządzenia lub zwrotu zapłaconej
ceny.
4. Pod pojęciem naprawy gwarancyjnej rozumie się wykonanie specjalistycznych czynności, których celem jest
usuniecie wady urządzenia objętego gwarancją. Urządzenia lub podzespoły, w których stwierdzone zostaną
braki materiałowe, konstrukcyjne lub produkcyjne i z tego powodu działające nieprawidłowo, będą według
opinii serwisu firmy DTM System naprawiane lub wymieniane na wolne od wad. Po wykonaniu czynności
serwisowych wymienione części stają się własnością DTM System.
5. Gwarancją nie są objęte:
a) uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszelkie inne powstałe wskutek działania lub
zaniechania użytkownika lub działania siły zewnętrznej (np. zjawisk atmosferycznych, przepięć, zwarć
lub zakłóceń elektrycznych, zakłóceń elektromagnetycznych),
b) uszkodzenia powstałe na skutek: niewłaściwego montażu (niezgodnego z instrukcją montażu) oraz
eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem lub podręcznikiem użytkowania, zmian konstrukcyjnych i
przeróbek dokonywanych przez użytkownika oraz osoby trzecie.
c) uszkodzenia urządzeń wcześniej rozbieranych lub naprawianych przez osoby do tego nieuprawnione.
d) urządzenia z uszkodzoną, nieczytelną, nieprawidłowo wypełnioną lub zerwaną plombą gwarancyjną.
e) wymiany części posiadających określoną żywotność i ulegających naturalnemu zużyciu w czasie
normalnego wykorzystania: baterie, akumulatory, żarówki, bezpieczniki.
f) czynności konserwacyjne.
6. W przypadku dokonania 4 nieskutecznych napraw gwarancyjnych uważanych powszechnie za istotne,
kupującemu przysługuje prawo wymiany towaru na nowy, wolny od wad. W przypadku zakupu kilku urządzeń
w jednym zestawie, możliwość wymiany dotyczy tylko tego urządzenia, którego czterokrotne naprawy okażą się
nieskuteczne.
Karta gwarancyjna bez wpisanej nazwy urządzenia, typu, modelu, nr-u fabrycznego, daty sprzedaży,
czytelnego stempla sprzedawcy jest NIEWAŻNA.
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KARTA GWARANCYJNA
Pieczęć firmowa:

Numer seryjny:

Typ urządzenia:

Data sprzedaży:

Okres gwarancji:

Pieczęć i podpis sprzedawcy:

Data sprzedaży:

Pieczęć i podpis instalatora:

Data sprzedaży:

Uwagi:

KARTA PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH I NAPRAW
Zakres wykonanych prac:

Data:

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

Oświadczam, że warunki gwarancji zrozumiałem i je akceptuje:

………………………………………….
Czytelny podpis nabywcy

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień
kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

