GWARANCJA WHEEL STAND PRO
Abitech udziela gwarancji na zakupiony produkt na poniżej wymienionych warunkach.
1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące i gwarancja jest ważna po okazaniu niniejszej Karty
Gwarancyjnej wraz z rachunkiem.
2. Gwarancja jest ważna i obejmuje wyłącznie urządzenia zakupione na terenie Polski.
3. Abitech zapewnia sprawne działanie urządzenia na które wydana jest niniejsza Karta
Gwarancyjna pod warunkiem korzystania zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami
Instrukcji Obsługi.
4. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym
urządzeniu a naprawy wykonywane są wyłącznie przez serwis firmy Abitech.
5. Klient proszony jest o odesłanie produktu w oryginalnym opakowaniu, lub innym
zabezpieczającym przed jego uszkodzeniem w czasie transportu na adres firmy Abitech na
własny koszt lub zwrócić wadliwy towar sprzedawcy. Prosimy załączyć adres pod który
produkt ma zostać odesłany po usunięciu usterki.
6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, transportowych oraz działania
czynników zewnętrznych takich jak: pożar, zalanie, działanie środków chemicznych, siły
wyższe, a także innych będących poza kontrolą Gwaranta.
7. Gwarancji nie podlegają części urządzeń i akcesoriów podlegające zużyciu w czasie
eksploatacji np. zarysowania, wytarcia napisów itp.
8. Klient może zostać obciążony kosztami sprawdzenia produktu reklamowanego, a nie
posiadającego wad własnych.
9. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych lub
napraw poza firmą Abitech.
10. Naprawa zostanie dokonana w możliwie najkrótszym czasie, nieprzekraczającym 30 dni
licząc od daty przyjęcia sprzętu do naprawy. W przypadku stwierdzenia przez Serwis
Abitech braku możliwości naprawy, produkt zostanie wymieniony na nowy, ten sam lub
model o zbliżonych, nie gorszych parametrach.
11. W przypadku zaginięcia Karty Gwarancyjnej nie wydaje się duplikatu.
12. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej zastosowanie
mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

W przypadku jakichkolwiek problemów z użytkowaniem zakupionego produktu prosimy o
kontakt pod numer telefonu 33 873 37 13.
Pisemną korespondencję lub wadliwy produkt prosimy odesłać na adres:
Abitech
ul. Podstawie 28
34-100 Wadowice
www.wheelstandpro.pl

