GWARANT:
NIDO Bartosz Szkódliński

ul. Gronowa 22/1303

61-655 Poznań

Polska

NIP: PL7822180256

KARTA GWARANCYJNA
Nazwa wyrobu

Numer fabryczny

Data sprzedaży

Szanowni Państwo,
Dziękujemy za dokonanie zakupu produktu Air Naturel / Stylies / Winix / Mill / Ecoair.
Warunki gwarancji:
1. Karta Gwarancyjna uprawnia do skorzystania z serwisu gwarancyjnego świadczonego przez autoryzowany serwis Gwaranta na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest przedstawienie:
a) Karty Gwarancyjnej (wypełnionej w miejscach: nazwa wyrobu, numer fabryczny, data sprzedaży, PODPIS)
b) dowodu zakupu (kopia faktury VAT, paragonu fiskalnego lub inny dokument poświadczający rzeczywistą datę zakupu).
2. Dla uniknięcia ryzyka uszkodzenia produktu Air Naturel / Stylies / Winix / Mill / Ecoair w transporcie powinien on zostać dostarczony
w oryginalnym opakowaniu lub w innym opakowaniu zapewniającym bezpieczny transport urządzenia.
3. Gwarancja udzielona przez Gwaranta obejmuje wyłącznie produkty Air Naturel / Stylies / Winix / Mill / Ecoair dystrybuowane przez
firmę Nido Bartosz Szkódliński oraz zakupione w Polsce w autoryzowanych punktach sprzedaży.
4. Gwarant udziela 24 miesięcznej gwarancji na urządzenia Air Naturel / Stylies / Winix / Mill / Ecoair, której bieg rozpoczyna się od
dnia zakupu oryginalnego urządzenia objętego gwarancją przez pierwszego użytkownika końcowego tego urządzenia.
5. Koszty związane z dostarczeniem urządzenia do autoryzowanego serwisu i odbiorem tego urządzenia z autoryzowanego serwisu
i dostarczeniem go do osoby uprawnionej obciążają Gwaranta, o ile uzasadnione są wykonywaniem uprawnień z tytułu gwarancji.
6. Gwarancją nieobjęte są akcesoria eksploatacyjne, w szczególności takie jak filtry. Każdy element będący akcesorium
eksploatacyjnym, o którym mowa w niniejszym punkcie, podlega bezpłatnej wymianie w przypadku wady fabrycznej lub materiałowej.
7. Urządzenie dostarczone do serwisu powinno zostać wcześniej wyczyszczone / odkamienione zgodnie z instrukcją obsługi. Czynności
konserwacyjne polegające na wyczyszczeniu urządzenia nie są objęte gwarancją.
8. Zgłoszenie naprawy gwarancyjnej zostanie rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia przekazania urządzenia
do autoryzowanego serwisu. W przypadku konieczności zamówienia części zamiennych okres naprawy może wydłużyć się o kolejne 14
dni roboczych.
9. Wady materiałowe i fabryczne zostaną usunięte w okresie gwarancji bezpłatnie.
10. Gwarancja nie obejmuje:
a) uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika i usterek spowodowanych tymi uszkodzeniami,
b) uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym i niezgodnym z instrukcją sposobem użytkowania.
11. Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasną w przypadku:
a) usunięcia plomby gwarancyjnej z urządzenia,
b) usunięcia numeru seryjnego,
c) dokonania przez użytkownika napraw poza autoryzowanym serwisem,
d) stosowania nieoryginalnych części i materiałów eksploatacyjnych,
e) uszkodzenia urządzenia podczas transportu, o ile transport odbywał się na ryzyko użytkownika lub osób, za które użytkownik ponosi
odpowiedzialność
f) uszkodzenie powstało z przyczyn natury zewnętrznej (zjawisk atmosferycznych, przepięcia w sieci energetycznej, niewłaściwego
zasilania itp.)
g) stosowania olejków eterycznych w urządzeniach do tego niedostosowanych lub umieszczania ich w miejscach innych niż do tego
przeznaczone (wyszczególnione w instrukcji obsługi).
12. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wobec
sprzedawcy, wynikających z niezgodności towaru z umową.
13. Zobowiązania Gwaranta wynikające z niniejszej gwarancji obowiązują w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem, że
urządzenie zostało nabyte w Rzeczypospolitej Polskiej.
14. Użytkownik przekazując urządzenie Air Naturel / Stylies / Winix / Mill / Ecoair do autoryzowanego serwisu w celu dokonania
naprawy gwarancyjnej akceptuje wszystkie powyższe warunki udzielonej przez Gwaranta gwarancji.
Czytelny podpis kupującego:
………………………………………………………………………………………………………………………………

Centrum Serwisu Polska:
NIDO Bartosz Szkódliński
ul. Gronowa 22/1303
61-655 Poznań
+48 784 528 760
e-mail: serwis@airnaturel.pl
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