Karta gwarancyjna
Dziękujemy za wybór produktu Magiczny Dywan firmy Funtronic, zaprojektowanego
i wyprodukowanego w Polsce. Dziękujemy za wspieranie polskiego przemysłu
elektronicznego.

Warunki gwarancji
• Magiczny Dywan jest objęty 2 letnią gwarancją liczoną od
daty sprzedaży (data dowodu zakupu).
• Roszczenia gwarancyjne będą realizowane poprzez naprawę
urządzenia. Ujawnione w czasie trwania gwarancji usterki
będą naprawiane bezpłatnie przez autoryzowany punkt serwisowy w terminie 30 dni roboczych licząc od daty przyjęcia
produktu do naprawy.
• Warunkiem wykonania na rzecz konsumenta uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji jest dostarczenie na własny
koszt do autoryzowanego punktu serwisowego lub przysłanie
na wskazany adres łącznie:
• ważnej karty gwarancyjnej,
• ważnego dowodu zakupu z datą sprzedaży (faktura
VAT, paragon),
• reklamowanego produktu w komplecie i w oryginalnym
opakowaniu wraz z opisem usterek.
• Serwis może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej
w przypadku stwierdzenia niezgodności danych w dokumentach i na sprzęcie, naruszenia plomb lub naniesienia jakichkolwiek poprawek na karcie gwarancyjnej.
• Gwarancją nie są objęte wady sprzętu spowodowane:
• uszkodzeniami mechanicznymi, użytkowaniem niezgodnym z instrukcją obsługi,
• niewłaściwą konserwacją,
• samowolnymi naprawami lub przeróbkami,
• naturalnym zużyciem,
• używaniem w trudnych warunkach atmosferycznych,
• uszkodzeniami od piasku, płynów, brudu lub transportu.

• Producent nie będzie odpowiadał za jakąkolwiek bezpośrednią,
pośrednią, czy przypadkową utratę spodziewanych zysków
lub oszczędności, wynikłą z użytkowania lub niemożliwości
użytkowania tego produktu, będącą konsekwencją jakichkolwiek uszkodzeń tego produktu spowodowanych przez jego
niewłaściwe użytkowanie, albo przez naturalne zużycie lub
zdarzenia losowe.
• Nieuzasadnione reklamacje będą obsługiwane odpłatnie.
W przypadku naprawy odpłatnej po wykonaniu ekspertyzy
i rezygnacji z naprawy przez zlecającego naprawę – zlecający
zostanie obciążony kosztami ekspertyzy oraz transportu.
• Jeśli sprzęt ulegnie uszkodzeniu więcej niż trzy razy, z tej
samej przyczyny i bez winy użytkownika, to reklamującemu
przysługuje prawo wymiany sprzętu na wolny od wad (nowy
lub odnowiony według uznania serwisu).
• Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza,
ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
• Naprawa gwarancyjna nie uruchamia nowego zobowiązania
gwarancyjnego. Na zamontowane w urządzeniu nowe części
zamienne oraz elementy, okres gwarancji wygasa razem z wygaśnięciem gwarancji na całe urządzenie.

• Gwarancja niniejsza nie obejmuje: opakowania, akcesoriów
(bateria, żarówka w projektorze) oraz uszkodzeń kosmetycznych.
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Dane użytkownika i produktu
MODEL URZĄDZENIA
NUMER DOKUMENTU ZAKUPU

DANE UŻYTKOWNIKA

DATA ZAKUPU

SPRZEDAWCA (podpis i stempel)

Rejestracja napraw
MODEL URZĄDZENIA
DATA
PRZYJĘCIA

DATA
NAPRAWY

OPIS
NAPRAWY
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PODPIS I PIECZĘĆ SERWISU

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

