SERWIS

BEST

Centralny Serwis produktów BEST znajduje się w Łodzi.
Na terenie całego kraju działają lokalnie odpowiednio przeszkoleni i posiadający wszelkie uprawnienia serwisanci.
W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt:

Comitor Sp. z o.o.
Łódź, Obywatelska 183
Serwis produktów BEST
ul. Elektronowa 6
94-103 Łódź

Telefony bezpośrednie:
042 689 10 17
042 689 10 19
Infolinia: 0 801 25 26 26

Faks:
042 688 19 76
e-mail:
serwis@comitor.com.pl

SERWIS LOKALNY
Sieć lokalnych serwisów jest stale rozwijana. Aktualny wykaz lokalnych serwisów BEST opublikowany jest
na stronie: http://serwis.comitor.pl/
"BENI" HANDEL USŁUGI JANIKOWSKI KRZYSZTOF
Marzanny 5/29, 02-649 Warszawa
tel. 502 861 164, e-mail: k.janikowski@onet.eu

F.H.U. BĄK Witold Bąk
35-005 Rzeszów, ul.Fredry 5/16
tel.kom. 505 199 245; e-mail: bakwitold@poczta.onet.pl

"POCZĄTEK JAROSŁAW" P.H.U.
60-107 Poznań, ul.Górnicza 2/33
tel.kom. 501 454 591, e-mail : jpoczatek@op.pl

"Fuławka Łazienki" Artur Fuławka
71-693 Szczecin, ul.Thugutta 6F / 11
telefon/faks : 501 705 755; e-mail : artur@fulawkalazienki.pl

P.H.U. "ELDOM SERW COOKER" s.c.
Winiarski Krzysztof, Winiarski Grzegorz

e-mail: eldom@wp.pl

86-300 Grudziądz, ul. Piotra Skargi 8a
tel. (0 56) 461-14-18, fax (0 56) 465-93-51

80-660 Gdańsk , ul. Trakt Św. Wojciecha 223/225
tel. (0 58) 304-21-68

Zakład Instalacyjny Marian Zambrowski
40-474 Katowice, ul.Wojciecha 45c lok.28
tel/faks : 501 438 272,
e-mail: zismz@op.pl

"SAS" Wojciech Augustyniak
50-503 Wrocław, ul. Henrykowska 1
telefon biuro.: 601 174 441
e-mail: aw.sas@wp.pl

Wszelkie usługi wykonujemy w domu klienta.

KARTA
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Oświadczenie gwarancyjne:
1.

COMITOR Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Obywatelska 183 gwarantuje, że zakupione urządzenie
jest wolne od wad fizycznych zobowiązując się jednocześnie – w razie ujawnienia takich wad w
okresie gwarancyjnym i w zakresie określonym niniejszym dokumentem – do ich usunięcia w sposób
uzależniony od właściwości wady.
2.
Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia
uszkodzenia do autoryzowanego punktu serwisowego gwaranta.
3.
Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty zakupu.
4.
Sprzęt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa
domowego.
5.
Gwarancja nie obejmuje:
a) uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
b) uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
c)
uszkodzeń spowodowanych działaniem siły zewnętrznej np. przepięcia w sieci elektrycznej,
wyładowania atmosferycznego, powodzi,
d) napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nie posiadające autoryzacji Comitor ,
e) części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki,
akcesoria,
f)
instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz
instruktażu
g) przypadków, w których nie stwierdzono wady produktu w trakcie wizyty serwisu.
6.
Klientowi przysługuje wymiana sprzętu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech
napraw nadal występują w nim wady. Przez naprawę rozumie się wykonanie czynności o
charakterze specjalistycznym właściwym dla usunięcia wady. Pojęcie naprawy nie obejmuje:
instalacji, instruktażu, konserwacji sprzętu, poprawy połączeń mechanicznych lub elektrycznych.
7.
Wymiany sprzętu dokonuje autoryzowany przez gwaranta serwis. Sprzęt zwracany musi być
kompletny, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nie
uznanie gwarancji.
8.
Comitor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego
zainstalowania sprzętu lub w wyniku napraw wykonanych przez osoby nieupoważnione.
9.
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z
przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie
czytelnie wypełnionej karty gwarancyjnej zawierającej dane użytkownika i dane produktu
zgłaszanego do reklamacji potwierdzonej pieczęcią i podpisem sprzedawcy wraz z dowodem
zakupu.

Tabliczka znamionowa produktu znajduje się wewnątrz urządzenia pod filtrem. Aby odczytać dane i dokonać
zapisu w Karcie gwarancyjnej zdejmij filtr z urządzenia i odczytaj dane zgodnie z powyższym wzorem.

Uwaga: uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować
nie uznanie gwarancji.
Zgłaszając reklamację z tytułu niniejszej gwarancji użytkownik oznajmia, że zapoznał się i akceptuje
warunki i postanowienia niniejszej gwarancji.
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