
tAorkKI GtAoAkCgI 

NK dwarant pPAoKY Polska ppK z oKoKI ulK Głowackiego 9I SRJP0N wielona GóraI udziela 
gwarancji na sprawne użótkowanie sprzętu eksploatowanego zgodnie z instrukcją obsługi 
przez NO miesięcó od dató zakupuI EO4 miesiące przó zakupie konsumenckimF potwierdzonej 
pieczątką punktu sprzedażó i podpisem sprzedawcó na karcie gwarancójnejK lkres gwarancji 
na wszóstkie baterie pparkó wónosi S miesięcóK mrzed przóstąpieniem do użótkowania 
urządzenia należó zapoznać się z instrukcją obsługi oraz niniejszómi tAorkhAjf 
dtAoAkCgf co należó potwierdzić podpisemK cirmó przekazujące urządzenie 
„pracownikom” powinnó przeprowadzić szkolenie w oparciu o instrukcję obsługi i fakt ten 
udokumentowaćK lchrona gwarancójna obejmuje obszar ozeczpospolitej molskiej i dotóczó 
urządzeń zakupionóch na terenie molskiK blektronarzędzia pmAohY mogą zostać objęte 
rozszerzoną trzóletnią gwarancją pod warunkiem dokonania rejestracji na stronie internetowej 
wwwKsparkóKpl w ciągu PM dni od zakupuK modstawą udzielenia PJ letniej gwarancji jest 
przedłożenie dokumentów opisanóch w pktK P i 4 niniejszóch warunków gwarancji oraz 
certófikatu rejestracji urządzeniaK 
OK t ramach gwarancji dwarant wókona bezpłatne naprawóI wómianę części zamiennóch 
wónikające z wad materiałowóch i produkcójnóchK 
PK tarunkiem dokonania naprawó gwarancójnej jest przedłożenie kartó gwarancójnejI 
wópełnionej zgodnie z pktK4I dowodu zakupu oraz reklamowanego urządzenia z oróginalną 
tabliczką znamionowąK rrządzenie dostarczone do serwisu musi bóć czósteK lczószczenie 
urządzenia przez serwis jest płatneK rsługami gwarancójnómi nie są objęte czónności 
konserwacjiI montażuI obsługi okresowejI regulacji i czószczenia opisane w instrukcji 
obsługiK 
4K harta gwarancójna bez dató sprzedażóI pieczątki firmowej sprzedawcóI podpisu osobó 
wóstawiającej kartę gwarancójnaI podpisu klienta jak również z poprawkami i skreśleniami 
dokonanómi przez osobó nieupoważnioneI jest nieważnaK 
RK t razie utrató kartó gwarancójnej nabówcó przósługuje prawo do zastępczej kartó 
gwarancójnej po przedstawieniu dowodu zakupu urządzeniaK 
SK dwarancja nie może bóć zastosowana w przópadkuW  

aK niewłaściwej eksploatacji polegającej naW 
o użótkowaniu niezgodnie z przeznaczeniem 
o przeciążeniu prowadzącemu do uszkodzenia silnikaI w tóm przepalenia 

uzwojeń wirnika lub stojana 
o mechanicznóm uszkodzeniu obudowóI przewodu zasilającegoI itpK 
o uszkodzeniu komutatora spowodowanóm stosowaniem innóch szczotek niż 

samoodłączalne 
o uszkodzeniu spowodowanóm niewłaściwóm napięciem 
o wszelkie inne uszkodzenia wskazujące na eksploatację niezgodnie z instrukcją 

obsługi lub w nieodpowiednim środowiskuW o wósokiej wilgotności lub 
zapóleniu 

o braku możliwości identófikacji urządzenia Ebrak tabliczki znamionowejI nr 
serójnego itpKF 

bK zużócia części eksploatacójnóch npK szczotekI kół zębatóch i komutatoraI smarówI 
uszczelnieńI części gumowóchI akumulatorówI pasków klinowóchI uchwótów 
wiertarskichI filtrówI bezpiecznikówI wiertełI tarczI frezówI wrzecionI diod itpK 

cK użówania niewłaściwóch materiałów eksploatacójnóch 



dF uszkodzeń wónikłóch z wpłówu otoczeniaI ciał obcóch na uzwojenie silnika oraz 
niewłaściwego składowaniaI  
7K aemontaż lub dokonówanie napraw przez osobó do tego nieupoważnione powoduje utratę 
gwarancjiK 
UK dwarant nie zobowiązuje się do dostarczenia urządzeń zastępczóch w trakcie naprawó 
gwarancójnejK 
9K dwarancja jest przedłużona o czas pobótu urządzenia w naprawieK 
NMK tódanie nowego urządzenia nie przedłuża okresu gwarancjiK 
NNK t ramach gwarancji sprzedającó nie ponosi odpowiedzialności z tótułu następstw usterki 
w postaci utraconóch korzóściK 
NOK dwarancja nie wółączaI nie ograniczaI ani nie zawiera uprawnień nabówcó wónikającóch 
z niezgodności towaru z umowąK 
NPK kaprawa gwarancójna zostanie wókonana w terminie ON dniK Czas naprawó może ulec 
przedłużeniu o czas niezbędnó do dostarczenia i odbioru sprzętu z miejsca sprzedażó do 
punktu serwisowego gwarantaK mrzó braku możliwości naprawó z powodu braku częściI czas 
reklamacji może zostać wódłużonó o czas potrzebnó na sprowadzenie części od producentaK 
N4K t przópadku wókrócia wadó prosimó o niezwłoczne dostarczenie sprzętu z kartą 
gwarancójną i dowodem zakupu osobiście lub przesółką kurierską firmó aei doW 
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