Gwarancja na urządzenie

























Na dane urządzenie udzielamy 24 miesięczną gwarancję na jakość.
Dla firmowego, komercyjnego, komunalnego lub inne niż prywatne wykorzystanie,
obowiązuje skrócony okres gwarancji na jakość na 12 miesięcy, według ustanowień
prawnych.
Wszystkie produkty przeznaczone są do użytku domowego chyba, że instrukcja Obsługi, w
opisie eksploatacji lub instrukcji użytkownika nie mówi inaczej. Podczas używania w inny
sposób lub wykorzystywanie w sprzeczności z instrukcją Obsługi, doprowadzi do tego, że
reklamacja nie będzie uznana za uzasadnioną.
Nieodpowiedni dobór produktów oraz fakt, że produkt nie spełnia Państwa wymagań, nie
może stanowić powodu do reklamacji. Nabywca był zapoznany z właściwościami urządzenia.
Kupujący ma prawo żądać od sprzedawcy sprawdzenia poprawności funkcjonowania
produktu i zapoznać się z jego obsługą.
Warunkiem uwzględnienia roszczeń gwarancyjnych jest fakt dotrzymania wskazówek
dotyczących eksploatacji, Obsługi, czyszczenia, przechowywania oraz konserwacji.
Uszkodzenia spowodowane naturalnym zużyciem, przeciążeniem, niewłaściwą obsługą lub
interwencji poza autoryzowanym serwisem w trakcie okresu gwarancyjnego, są wyłączone z
gwarancji.
Części podlegające normalnemu zużyciu nie podlegają gwarancji, przede wszystkim
spowodowane zwykłym użytkowaniem znane, jako części eksploatacyjne (na przykład: płyny
robocze, filtry, noże, paski klinowe, paski klinowe uzębione, łańcuchy, szczotki, uszczelki,
świece zapłonowe…).
Jest wyłączone z gwarancji noszą produktu lub jego części spowodowane przez normalne
użycie produktu lub części produktu (np. słaba bateria lub zmniejszenie pojemności baterii po
okresie normalnego życia 6 miesięcy) i innych części, które w sposób naturalny się zużywają.
Dla rzeczy, sprzedawanej po niższej cenie, gwarancja nie obejmuje wady, dla ktorej została
obniżona cena.
Szkody wynikające z istotnych wad materiału lub błędów producenta zostaną usunięte
bezpłatnie dodatkową dostawą lub naprawą. Podstawą jest to, iż urządzenie powróci do
naszego centrum serwisowego nierozmontowane z dowodem zakupu.
Czyszczenie, konserwacja, kontrola oraz ustawienie urządzenia nie podlegają pod gwarancję i
dlatego czynności te są odpłatne.
Naprawy, które nie podlegają gwarancji, można odpłatnie przeprowadzić w naszym centrum
serwisowym. Nasze centrum serwisowe chętnie sporządzi Państwu kosztorys naprawy.
Będziemy rozpatrywać naprawę tylko tych urządzeń, które zostały do nas wysłane i
odpowiednio zapakowane wraz z uregulowaną opłatą. Należnie nieopłacone – jako towar
nienadający się magazynować, priorytetowe lub wysyłki specjalne – taki wysyłane urządzenia
nie będą przyjęte.
W przypadku uzasadnionej reklamacji gwarancyjnej, prosimy o kontakt z naszym serwisem.
Tam otrzymają Państwo dodatkowe Informacje dotyczące rozpatrzenia reklamacji.
Więcej informacji na temat punktów serwisowych można znaleźć na www.hechtpolska.pl
Utylizację Państwa starych urządzeń elektrycznych przeprowadzimy bezpłatnie.

