Uprawnienia Klienta
Klient ma prawo w ramach gwarancji do:
a. naprawy sprzętu,
b. wymiany na wolny od wad, gdy:
– w okresie gwarancji Autoryzowany Serwis dokona istotnych czterech napraw, a produkt nadal
będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają jego używanie zgodnie z przeznaczeniem (wymiana
oprogramowania nie jest naprawą istotną),
– Autoryzowany Serwis stwierdzi, iż usunięcie wady jest niemożliwe.
Warunki gwarancji
Gwarancja przysługuje pod warunkiem dostarczenia wadliwego produktu do Punktu Sprzedaży lub serwisu
Producenta wraz z kartą gwarancyjną. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane
bezpłatnie w ciągu 10 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do Punktu Sprzedaży. Nie dotyczy to usterek
wymienionych poniżej.
Ograniczenia gwarancji
Gwarancją nie są objęte:
a. mechaniczne uszkodzenia lub zniszczenia produktów i wywołane nimi wady;
b. uszkodzenia lub zniszczenia produktu powstałe w rezultacie niewłaściwej eksploatacji, postępowania
niezgodnego z zaleceniami normalnego użycia lub niezgodnego z instrukcją;
c. uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego transportowania lub opakowania produktu przesyłanego do
Punktu Sprzedaży;
d. wady powstałe na skutek nietypowego fizycznego lub elektrycznego oddziaływania, zamoknięcia, wilgoci
lub przegrzania albo warunków środowiskowych, korozji, utlenienia, uszkodzenia lub wahania napięcia
elektrycznego, pioruna, pożaru lub innej siły wyższej powodującej zniszczenie lub uszkodzenie produktu;
e. wady powstałe na skutek zainstalowania oprogramowania dostarczonego przez kogoś innego niż gwarant
lub Autoryzowany Serwis;
f. uszkodzenia dokonanego przez ingerencję osób nieuprawnionych do naprawiania lub rozbierania produktu;
g. normalne zużycie materiału na skutek eksploatacji, na przykład: plastikowe części aparatu lub klawiatury,
bateria.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych użytkownika produktu w trakcie
wykonywania napraw gwarancyjnych. Niniejsza gwarancja nie zapewnia użytkownikowi produktu zachowania
przez Autoryzowany Serwis żadnych ustawień produktu innych niż fabryczne, danych wprowadzanych przez
użytkownika lub aplikacji dodatkowo zainstalowanych w produkcie przekazanym do serwisu.
Gwarancja nie obejmuje działań wskazanych w instrukcji obsługi, które użytkownik powinien wykonać sam, ani
dostarczania update-ów software.
Informacje koncowe
Gwarancję zapewnia EMPORIA TELECOM Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co.KG in Linz Austria,
poprzez Autoryzowany Serwis Producenta:
CCS SA, ul.Puławska 40a , 05-500 Piaseczno
tel. 022 · 715· 30 63, www.ccsonline.pl
Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego, wynikających
z tytułu niezgodności towaru z umową.
Data oddania do druku: 28.02.2011 r.

Karta gwarancyjna
Producent gwarantuje, iż produkt oznaczony w niniejszej
karcie gwarancyjnej jest nowy, wolny od jakichkolwiek
wad fizycznych, wykonany z dobrej jakości materiału.
Gwarancja przysługuje przez okres 24 kolejnych
miesięcy od chwili wydania produktu kupującemu.
Gwarancja na baterie przysługuje przez okres
6 miesięcy.
Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Uprawnienia wynikające z gwarancji przysługują
kupującemu tylko z niniejszą kartą gwarancyjną.
Obowiązki Gwaranta wynikające z niniejszej karty
gwarancyjnej wykonuje Autoryzowany Serwis Producenta:
CCS SA
ul.Puławska 40a , 05-500 Piaseczno
tel. 022 · 715 · 30 63, www.ccsonline.pl
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