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PL - Postanowienia gwarancyjne Oprócz gwarancji dla końcowego użytkownika, jakiej z ustawy
udziela sprzedawca, oferujemy dla nowych urządzeń zakupionych po 1 września 2013 u
wykwalifikowanych sprzedawców, autoryzowanych przez firmę Melitta, także gwarancję producenta,
której dotyczą następujące warunki:
1. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu sprzedaży urządzenia klientowi ostatecznemu. Okres ten
wynosi 24 miesiące. Data zakupu urządzenia musi być potwierdzona dowodem kupna. Urządzenie
zostało zaprojektowane i skonstruowane do użytku domowego. W przypadku w pełni
automatycznych ekspresów do kawy za komercyjne uważa się uruchamianie więcej niż 7 500 cykli
gotowania kawy w ciągu jednego roku. Pod komercyjnym wykorzystaniem rozumie się też używanie
ekspresu do kawy dla klientów w biurach, warsztatach, kancelariach prawnych, itd. W takim
przypadku termin gwarancji wynosi 12 miesięcy lub 15 000 cykli gotowania kawy, w zależności od
tego, co nastąpi wcześniej. Wykonywanie świadczeń gwarancyjnych nie powoduje wydłużenia okresu
gwarancji na urządzenie lub jego części zamienne, ani liczenia biegu w/w okresu od nowa.
2. W trakcie okresu gwarancji usuwamy wszelkie wady urządzenia, spowodowane użytym
materiałem lub błędami produkcji. Decyzja o naprawie lub wymianie urządzenia pozostaje w naszej
gestii. Wymienione części przechodzą na naszą własność. Jeśli w międzyczasie elementy
konstrukcyjne ekspresu lub oprogramowanie zostało zaktualizowane to podczas naprawy może
nastąpić aktualizacja elementów konstrukcyjnych i/lub oprogramowania o ile klient przed
przeprowadzeniem zlecenia naprawy nie zrezygnuje z tego w formie pisemnej.
3. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych niewłaściwym podłączeniem, eksploatacją lub
próbami naprawy przez osoby nieautoryzowane. Ta sama zasada dotyczy nieprzestrzegania zasad
użytkowania, pielęgnacji i zasad konserwacji (np. odkamieniania) jak również korzystania z
materiałów eksploatacyjnych (np. środków do czyszczenia i odkamieniania lub filtrów do wody),
które nie odpowiadają oryginalnej specyfikacji (są niezgodne z zaleceniem producenta).
4. Naprawy gwarancyjne dokonywane są zawsze przez punkt serwisowy w danym kraju (patrz
informacja na opakowaniu).
5. Niniejsze postanowienia gwarancyjne dotyczą urządzeń zakupionych i użytkowanych na terenie
Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, Rosji, Turcji, Polski, Węgier, Rumunii, Grecji i na Ukrainie. Jeżeli
urządzenia zostały kupione zagranicą lub wywiezione zagranicę, usługi gwarancyjne świadczone są
tylko w ramach przepisów gwarancyjnych obowiązujących w danym kraju

