WARUNKI GWARANCJI
SUMMER INFANT I DUUX
Gwarancja na produkty obejmuje 12 miesięcy od daty zakupu.
W tym okresie gwarantujemy naprawę uszkodzeń spowodowanych przez wady
materiałowe i fabryczne. Uszkodzenie musi być ocenione przez dystrybutora. W przypadku
wystąpienia wad lub wątpliwości co do sprawności urządzenia, należy najpierw zapoznać się
z instrukcją obsługi i FAQ online (przyjaźnie zaktualizowana strona producenta) . Jeżeli
żadne z oferowanych rozwiązań nie jest wystarczające, należy skontaktować się z dostawcą.
W przypadku, jeżeli dostawca nie jest w stanie naprawić usterki, kontaktuje się on z biurem
obsługi klienta.

Okres gwarancji
– Okres gwarancyjny nie zostanie przedłużony lub odnowiony bądź też w inny sposób
zmieniony z powodu późniejszej odsprzedaży, naprawy lub wymiany produktu. Produkt
będzie jednakże objęty gwarancją na pozostałą część oryginalnego okresu gwarancji
– Gwarancja daje prawo do naprawy produktu, ale nie do wymiany produktu na nowy czy
zwrotu gotówki
– Zobowiązanie wynikające z niniejszej gwarancji jest ograniczone do naprawy lub
wymiany wadliwych części, które są objęte gwarancją
– Producent zastrzega sobie prawo do ulepszania konstrukcji dowolnego produktu bez
obowiązku modyfikacji wytworzonych wcześniej produktów
– Usługa gwarancyjna może być wykonana tylko wtedy, kiedy klient przedstawi
producentowi lub dystrybutorowi oryginalny dowód zakupu, który określa nazwę i adres
sprzedającego, datę i miejsce zakupu oraz rodzaj produktu (paragon lub FV) wraz z
wadliwym produktem. Niezbędna będzie również ważna karta gwarancyjna

Ograniczenia gwarancji
– W przypadku dokonywania modyfikacji lub napraw przez osoby trzecie z użyciem
nieoryginalnych części bez pisemnej zgody producenta lub dystrybutora produkt traci
gwarancję

– Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia lub uszkodzenia w wyniku wypadku,
niedbalstwa, braku konserwacji, niewłaściwego stosowania lub stosowania akcesoriów i
części, które nie są produkowane przez producent, jak i zmienionych i / lub zdemontowanych
elementów
– Uszkodzenia powstałe na skutek używania lub konserwacji produktu
w sposób inny niż opisany w instrukcji obsługi powoduje utratę gwarancji
– Jest to ograniczona gwarancja. Odpowiedzialność za szkody wtórne jest wyraźnie
wyłączona
– Niniejsza gwarancja nie będzie wykonalna, jeżeli produkt narażony był na działanie
wilgoci, ekstremalnych warunków termicznych lub środowiskowych bądź gwałtowne
zmiany takich warunków, korozję, utlenienie, zanieczyszczenie płynami lub produktami
żywnościowymi, lub wpływ produktów chemicznych

Ważne
– Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakup produktu
– W przypadku jakiegokolwiek sporu dotyczącego gwarancji produktu, producent
zastrzega sobie prawo do wprowadzania ostatecznych decyzji dotyczących gwarancji
– Niektóre kraje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za
szkody przypadkowe lub wtórne. Niniejsza gwarancja daje użytkownikowi określone prawa,
jednak mogą być one inne w zależności od kraju
– Gwarancja jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

DATA ZAKUPU____________________________________
MODEL PRODUKTU_______________________________
PIECZĄTKA SKLEPU_______________________________
PODPIS SPRZEDAWCY_____________________________

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ Z WARUNKAMI GWARANCJI
PODPIS KLIENTA_______________________

ADRES DO WYSYŁKI:
BLUE OCEAN
UL. POPRAWNA 61J
03-798 WARSZAWA

BLUE OCEAN
UL. OKULICKIEGO 7/9
05-500 PIASECZNO

