Warunki gwarancji dla urządzeń THOMAS.
Niezależnie od obowiązków gwarancyjnych sprzedawcy wynikających z
umowy sprzedaży, firma THOMAS(Gwarant) zapewnia gwarancję na
urządzenia zgodnie z poniższymi warunkami:
1. Okres gwarancji obejmuje 24 miesiące, licząc od dnia dostawy do
pierwszego użytkownika. W przypadku wykorzystywania urządzenia do
celów komercyjnych lub porównywalnego obciążenia ogranicza się
ona do 12 miesięcy. Z roszczenia można skorzystać pod warunkiem
przedłożenia dowodu zakupu.
2. W okresie obowiązywania gwarancji usuwamy wszystkie istotne wady
funkcjonalne wynikające z wadliwego wykonania lub wad
materiałowych, naprawiając lub wymieniając uszkodzone części
według naszego uznania; wymienione części stają się naszą
własnością. Gwarancja nie obejmuje łatwo łamliwych części, np.
szkła, lastiku lub żarówek. Usterki należy zgłaszać niezwłocznie po ich
wystąpieniu. W okresie objętym gwarancją nie są naliczane koszty
części zamiennych potrzebnych do usunięcia wad funkcjonalnych ani
koszty wykonanej pracy. W przypadku nieuprawnionego korzystania z
naszego serwisu koszty z tym związane ponosi klient. Naprawy na
miejscu u klienta lub w miejscu montażu urządzenia mogą być
wymagane tylko w przypadku dużych urządzeń. Inne urządzenia
należy przekazać do naszego najbliższego serwisu, autoryzowanego
warsztatu wysłać do zakładu produkcyjnego.
3. Uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji Użytkownik może
realizować wyłącznie w Autoryzowanych Punktach Obsługi. Dane
kontaktowe znajdują się na ostatniej stronie niniejszej instrukcji obsługi.
4. Gwarancja nie obejmuje mniejszych zmian, które nie mają wpływu na
wartość i użyteczność wyrobu, szkód spowodowanych przez
chemiczne lub elektrochemiczne oddziaływanie wody lub niekorzystne
warunki środowiskowe. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń
wynikających ze zwykłego zużycia lub niewłaściwej i niezgodnej z
instrukcją obsługi a także przypadkowego uszkodzenia z winy
użytkownika, nieodpowiedniego napięcia prądu oraz uszkodzeń
powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (wyładowania
atmosferyczne, skoki napięcia, użytkowania urządzenia niezgodnie z
instrukcją).
5. Gwarancje przestaje obowiązywać w wyniku ingerencji lub napraw
urządzenia przez osoby nieuprawnione.
6. Wykonanie usługi gwarancyjnej nie przedłuża ani nie odnawia terminu
gwarancji na urządzenia i wbudowane części zamienne: Okres
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gwarancji na wbudowane części kończy się wraz z okresem
obowiązywania gwarancji na całe urządzenie.
7. Gwarancja jest ważna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru
z umową. Dalej idące roszczenia, w szczególności roszczenia co do
wymiany związanej ze szkodami powstałymi poza urządzeniem – o ile
nie jest to prawnie nakazane –są wykluczone.
Również po upływie terminu obowiązywania gwarancji oferujemy Państwu
nasze usługi serwisowe.Proszę się zwrócić do Państwa sprzedawcy lub
bezpośrednio do działu obsługi serwisowej
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