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Karta Gwarancyjna
Nazwa Towaru:

I.

Numer Seryjny:

Okres gwaracji:

Warunki gwarancji.

1. E-Project.net sp. z o.o. zwany dalej Gwarantem zapewnia, że w/w towary wolne są od wad.
Okres gwarancji liczony od daty sprzedaży, podawany jest dla każdego produktu odrębnie.
2. Usterki i wady ujawnione w okresie gwarancji i usuwane są bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż
14 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy, okres naprawy
może wydłużyć się do 30 dni roboczych. Okres gwarancji ulegnie wówczas przedłużeniu o
rzeczywisty czas naprawy, liczony od dnia przyjęcia towaru do serwisu Gwaranta.
3. Utrata gwarancji następuje w przypadku:
- naruszenia plomb lub oznaczeń gwarancyjnych umieszczoncyh na towarze;
- wykrycia wszelkich uszkodzeń mechanicznych lub innych związanych z nieprawidłową
eksploatacją;
- wykrycia wszelkich przeróbek i napraw przez osoby nieupoważnione;
- zniszczenia, zmiany lub usunięcia numerów seryjnych.
4. Gwarancja nie obejmuje:
- normalnego zużycia towaru, jego czyszczenia oraz konserwacji;
- uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego i niezgodnego z instrukcją użytkowania,
przechowywania lub konserwacji, a także wynikłych z przeróbek i napraw dokonywanych przez
nabywcę;
- niezgodności potrzeb nabywcy w stosunku do parametrów technicznych towaru;
- uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, technicznych i powstałych wskutek zdarzeń losowych
związanych np: z pożarem, powodzią, piorunem oraz z innymi nieprzewidzianymi siłami natury;
- uszkodzeń powstałych na skutek przeciążeń akustycznych wzmacniaczy i buforów wej./wyj.;
- czynnosci przewidziane w instrukcji obsługi tj. instalowanie-uruchamianie,sprawdzanie
sprawności, konserwacja, sporządzanie zapasowych kopii danych.
5. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę towaru lub jego uszkodzenia w trakcie transportu
innym przewoźnikami niż zapewnia Gwarant.

6. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych oraz inne szkody powstałe na skutek awarii
towaru.
7. Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne i podzespoły ulegające naturalnemy zużyciu w
czasie użytkowania sprzętu, takie jak akumulatory, baterie, bezpieczniki.
8. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany towaru na nowy lub wolny od wad, albo zwrotu
równowartości towaru wg cen bieżących, określoncyh w aktualnym cenniku Gwaranta, jeżeli:
- w okresie gwarancji dokonano napraw, a towar nadal wykazuje wady,
- usunięcie wady jest nie możliwe,
- naprawa nie została dokonana w przewidzianym terminie lub innych uzgodnionych pisemnie z
Nabywcą.
9. Wybór sposobu realizacji reklamacji należy do Gwaranta.
10.Szczególowe obowiązki gwarancji określa Kodeks Cywilny.
II.

Procedura reklamacyjna.

1. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar do siedziby Gwaranta własnym staraniem
i na własny koszt.
2. Towar na czas transportu musi być odpowiednio zabezpieczony.
3. Reklamowany towar musi być kompletny, tzn. W oryginalnym opakowaniu i z pełnym
wyposażeniem.
4. Reklamowany towar musi posiadać kartę gwarancyjną lub nalepkę – stickers Gwaranta, a jeżeli w/w
nie wydano, dowód zakupu-fakturę, rachunek lub paragon, a także dokładny opis wykrytej wady
towaru.
5. Po usunięciu wad Gwarant odsyła towar na swój koszt, jeżeli nie został on dostarczony osobiście.
6. W przypadku nie spełnienia powyższych warunków, Gwarant zastrzega sobie prawo nie przyjęcia
reklamacji, odesłania towaru do Nabywcy oraz obciązenia kosztami transportu i magazynowania,
przepakowywania itp. Gwarant może obciążyc kosztami testowania towaru, w którym Serwis
Gwaranta nie stwierdził wad.

Pieczeć , data i podpis Gwaranta

Podpis Nabywcy

