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Szanowni Państwo,
Dziękujemy za dokonanie zakupu produktu iRobot. Mamy nadzieję, że użytkowanie urządzenia iRobot
przyniesie Państwu wiele zadowolenia.
Niniejszym udziela się gwarancji na Produkt iRobot określony w Karcie Gwarancyjnej na poniższych
zasadach:
1. Niniejsza Karta Gwarancyjna określa warunki udzielenia gwarancji na produkty iRobot.
2. Karta Gwarancyjna uprawnia do skorzystania z serwisu gwarancyjnego świadczonego przez autoryzowany serwis
Gwaranta (aktualna lista autoryzowanych serwisów znajduje się na www.irobot.pl) na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej polegającego na bezpłatnym usunięciu wad fabrycznych lub materiałowych.
Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest przedstawienie przez nabywcę:
a) Karty Gwarancyjnej.
b) Dowodu Zakupu (faktura VAT, paragon fiskalny lub inny dokument poświadczający rzeczywistą datę
zakupu), chyba że data zakupu Produktu wynika z Karty Gwarancyjnej.
3. Gwarancja udzielona przez Gwaranta obejmuje wyłącznie produkty iRobot dystrybuowane przez firmę DLF Sp. z o.o.
oraz zakupione w Polsce w sklepach zaopatrywanych przez autoryzowane punkty sprzedaży (aktualna lista
autoryzowanych punktów sprzedaży znajduje się na www.irobot.pl).
4. Produkt iRobot objęty jest 24 miesięczną gwarancją, której bieg rozpoczyna się od dnia zakupu oryginalnego Produktu
objętego gwarancją przez pierwszego użytkownika końcowego tego Produktu.
5. Gwarancja nie obejmuje czynności konserwacyjnych i podobnych przewidzianych w Instrukcji obsługi, do wykonania
których użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie.
6. Gwarancją nieobjęte są akcesoria eksploatacyjne, w szczególności takie jak:
a) dla iRobot Roomba: szczotki, filtry, diody kontrolek, baterie typu C, baterie typu AA,
b) dla iRobot Scooba: szczotka, filtr, ssawka, diody kontrolek, baterie typu C,
c) dla iRobot Looj: świder, wyrzutniki, ściągacz gumowy, diody kontrolek, baterie typu AAA,
d) dla iRobot Braava: ściereczki z mikrofibry, sączek, baterie typu C, głowice czyszczące, za wyjątkiem
akumulatora iRobot będącego akcesorium eksploatacyjnym, który objęty jest 6 miesięczną gwarancją. Gwarancja
udzielana na oryginalny akumulator iRobot rozpoczyna się od dnia zakupu oryginalnego Produktu bądź oryginalnego
akumulatora, w przypadku zakupu wyłącznie akumulatora, przez pierwszego użytkownika końcowego tego Produktu
lub akumulatora. Każde podlegające ochronie gwarancyjnej akcesorium eksploatacyjne, o którym mowa
w niniejszym punkcie podlega bezpłatnej wymianie w przypadku wady fabrycznej lub materiałowej.
7. Koszty związane z dostarczeniem Produktu do autoryzowanego serwisu i odbiorem tego Produktu z autoryzowanego
serwisu i dostarczeniem go do osoby uprawnionej z tytułu niniejszej gwarancji obciążają Gwaranta.
8. Zgłoszenie wady fizycznej objętej gwarancją zostanie rozpatrzone niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni,
licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji.
9. Wady materiałowe i fabryczne zostaną usunięte w okresie gwarancji bezpłatnie.
10. Gwarancja nie obejmuje:
a) uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika i wad Produktu spowodowanych tymi
uszkodzeniami,
b) uszkodzeń spowodowanych niezgodnym z Instrukcją obsługi sposobem użytkowania Produktu.
11. Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w przypadku:
a) usunięcia numeru seryjnego z Produktu,
b) podjęcia czynności prowadzących do usunięcia wady fabrycznej lub materiałowej Produktu poza
autoryzowanym serwisem,
c) wykorzystywania nieoryginalnych części i akcesoriów eksploatacyjnych.
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.

GWARANT:
Autoryzowany importer i dystrybutor
urządzeń iRobot w Polsce:
DLF Sp. z o.o.
81-529 Gdynia, ul. Inżynierska 87
tel. +48 58 781 43 63, fax +48 58 781 43 65
e-mail: sekretariat@dlf.pl
www.dlf.pl

CENTRUM AUTORYZOWANEGO SERWISU:
Infolinia: 801 88 99 99*
z tel. kom. +48 58 781 66 62
e-mail: kontakt@irobot.pl
Lista punktów autoryzowanego serwisu dostępna
jest na stronie: www.irobot.pl
www.irobot.pl

*koszt połączenia jak za 1 impuls wg taryfy operatora
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