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GWARANCJA OGRANICZONA
Ta gwarancja ograniczona dotyczy produktu Þrmy Meizu
Technology Co., Ltd. („Produkt”). Firma Meizu gwarantuje, Ǐe
Produkt w momencie zakupu niniejszy produkt bħdzie wolny od
wad materiaųowych i wad wykonania („Gwarancja ograniczona”).
NINIEJSZA GWARANCJA OGRANICZONA NIE MA WPBYWU NA
PRAWA USTAWOWE UYTKOWNIKA.
Niniejsza Gwarancja ograniczona podlega nastħpujČcym zasadom
i warunkom:
1. Niniejsza Gwarancja ograniczona jest udzielana tylko
pierwszemu nabywcy Produktu („Klient”). NiniejszČ Gwarancjħ
ograniczonČ moǏna jednak przekazađ dowolnej osobie, której
Produkt zostanie sprzedany, po pisemnym wyraǏeniu zgody na
taki transfer przez Þrmħ Meizu (Meizu nie odmawia zgody bez
uzasadnionych powodów). Niniejsza Gwarancja ograniczona nie
wyųČcza ani nie ogranicza
a) ustawowych praw Klienta
b) praw Klienta w odniesieniu do sprzedawcy Produktu.
2. Niniejsza Gwarancja ograniczona jest udzielana na okres
24 (dwudziestu czterech) miesiħcy od daty zakupu na
urzČdzenia mobilne, i na okres 24 (dwudziestu czterech)
miesiħcy na akcesoria (niezaleǏnie od tego, czy takie akcesoria
znajdujČ siħ w zestawie z urzČdzeniem mobilnym, czy teǏ sČ
sprzedawane oddzielnie), z wyjČtkiem wszelkich noƑników z
oprogramowaniem, pųyt CD-ROM lub kart pamiħci („Okres
gwarancyjny”).
W celu wykorzystania praw wynikajČcych z niniejszej Gwarancji
ograniczonej Klient musi przedstawiđ DOWÓD ZAKUPU. Niniejsza
Gwarancja ograniczona jest waǏna i egzekwowalna wyųČcznie w
tych krajach, gdzie sprzedawany jest Produkt. JeƑli jednak Produkt
zostanie nabyty w paŷstwie czųonkowskim Unii Europejskiej,
Islandii, Norwegii, Szwajcarii lub Turcji, a Þrma Meizu zakųadaųa jego
sprzedaǏ w którymƑ z tych krajów, niniejsza Gwarancja ograniczona
jest waǏna i egzekwowalna we wspomnianych krajach. JeǏeli
Produkt zostanie nabyty w kraju innym niǏ wyǏej wspomniane,
Þrma Meizu podejmie próbħ naprawy produktu, ale nie gwarantuje
jej efektu. DostħpnoƑđ i czas trwania serwisu gwarancyjnego moǏe
siħ róǏniđ w zaleǏnoƑci od kraju, moǏe teǏ zaleǏeđ od wymogów
rejestracyjnych w kraju sprzedaǏy.
3. W trakcie Okresu gwarancyjnego Þrma Meizu lub jej
autoryzowany przedstawiciel ma prawo, z zastrzeǏeniem

postanowieŷ paragrafu 7, do podjħcia decyzji o bezpųatnej
naprawie lub wymianie wadliwego Produktu. W procedurze
naprawy lub wymiany moǏe zostađ uǏyty funkcjonalny,
odnowiony odpowiednik urzČdzenia. Firma Meizu zwróci
Klientowi naprawiony produkt lub jego funkcjonalny
odpowiednik w dobrym stanie. Wszelkie wadliwe czħƑci i
skųadniki, które zostaųy wymienione, stajČ siħ wųasnoƑciČ Þrmy
Meizu.
4. Niniejsza Gwarancja ograniczona odnosi siħ wyųČcznie do
skųadników sprzħtowych Produktu dostarczonych oryginalnie,
nie ma zastosowania do oprogramowania ani innego sprzħtu.
5. JeǏeli Þrma Meizu dokona naprawy lub wymiany Produktu,
naprawiony lub wymieniony produkt zostanie objħty pozostaųČ
czħƑciČ oryginalnego Okresu gwarancyjnego, albo gwarancjČ
obowiČzujČcČ przez 3 (trzy) miesiČce od daty naprawy lub
wymiany, zaleǏnie od tego, który z tych okresów bħdzie dųuǏszy.
6. Przed zwrotem urzČdzenia do serwisu naleǏy stworzyđ kopiħ
zapasowČ danych i usunČđ z Produktu wszystkie informacje
poufne, zastrzeǏone i osobiste. JeǏeli UǏytkownik nie stworzy
kopii zapasowej swoich danych, Þrma Meizu nie odpowiada
za uszkodzenie ani utratħ Ǐadnych programów, danych ani
wymiennych noƑników danych.
7. NINIEJSZA GWARANCJA OGRANICZONA NIE MA
ZASTOSOWANIA, JEELI WADA JEST SPOWODOWANA JEDN Z
PONISZYCH PRZYCZYN:
a) zostanie usuniħty, skasowany, uszkodzony, zmieniony lub
zamazany numer seryjny, kod z danymi uzupeųniajČcymi,
numer IMEI, wskaǍnik zalania wodČ lub plomba
gwarancyjna; lub
b) uszkodzenie Produktu jest spowodowane normalnym
zuǏyciem; lub
c) uszkodzenie jest spowodowane uǏytkowaniem niezgodnym
z opisem w instrukcji obsųugi, nieostroǏnym posųugiwaniem
siħ, naraǏeniem urzČdzenia na dziaųanie wilgoci lub zbyt
wysokiej temperatury, wystawieniem na niekorzystne
warunki otoczenia lub szybkie zmiany takich warunków,
korozjħ, utlenianie, niedozwolonymi modyÞkacjami
lub poųČczeniami, nieuprawnionym otwieraniem lub
próbami naprawy urzČdzenia, naprawČ z wykorzystaniem
nieautoryzowanych czħƑci zamiennych, wypadkiem,
dziaųaniem sių natury lub innymi przyczynami pozostajČcymi
poza kontrolČ Þrmy Meizu (obejmujČcymi, ale nie
ograniczonymi do wad czħƑci zuǏywajČcych siħ), chyba Ǐe

uszkodzenie jest spowodowane bezpoƑrednio wadami
materiaųowymi lub wadami wykonania. Niniejsza Gwarancja
ograniczona nie obejmuje uszkodzeŷ Þzycznych powierzchni
Produktu, obejmujČcych, ale nie ograniczonych do pħkniħđ i
zadrapaŷ na wyƑwietlaczu LCD lub obiektywie aparatu; lub
d) wada jest spowodowana przez zwarcie baterii, otwarcie
lub manipulowanie przy osųonie baterii lub osųonie ogniw
baterii, albo uǏywanie baterii w Ƒrodowisku innym niǏ jest
do tego przeznaczona; lub
e) wada jest spowodowana wadliwym dziaųaniem sieci
komórkowej albo innego systemu; lub
f) oprogramowanie produktu musi zostađ zaktualizowane ze
wzglħdu na zmiany w parametrach sieci komórkowej; lub
g) wada jest spowodowana przez uǏywanie Produktu z
akcesoriami, które nie zostaųy zatwierdzone lub dostarczone
przez Þrmħ Meizu, albo jest skutkiem podųČczenia Produktu
do takich akcesoriów, uǏywania produktu w sposób inny od
zamierzonego, albo w przypadkach, gdy Þrma Meizu potraÞ
udowodniđ, Ǐe wada nie jest wynikiem usterki samego
Produktu.
8. Produkt moǏe zawierađ skųadniki, w tym oprogramowanie,
specyÞczne dla danego kraju. Produkt re-eksportowany
z oryginalnego kraju przeznaczenia do innego kraju moǏe
zawierađ skųadniki specyÞczne dla danego kraju, co w ramach
niniejszej Gwarancji ograniczonej nie jest uznawane za wadħ.
ROSZCZENIA W RAMACH NINIEJSZEJ GWARANCJI OGRANICZONEJ
MOG BY SKBADANE WYBCZNIE WTEDY, GDY KLIENT
POWIADOMI FIRM% Meizu LUB AUTORYZOWANEGO
PRZEDSTAWICIELA SERWISOWEGO FIRMY Meizu O DOMNIEMANEJ
WADZIE PRODUKTU W ROZSDNYM CZASIE OD CHWILI JEJ
WYKRYCIA DOMNIEMANEJ WADY, A W ADNYM WYPADKU PO
UPBYNI%CIU OKRESU GWARANCYJNEGO.
9. Dziaųania, które powinien podjČđ Klient po wykryciu wady
Produktu:
a) Próba okreƑlenia problemu i jego rozwiČzania w oparciu o
instrukcjħ uǏytkownika.
b) JeǏeli problemu nie udaje siħ rozwiČzađ w oparciu o
instrukcjħ uǏytkownika, naleǏy skontaktowađ siħ ze
sprzedawcČ, od którego zostaų nabyty Produkt, lub z
centrum serwisowym Meizu, lub poszukađ dodatkowych
informacji na lokalnej stronie Þrmy Meizu lub na stronie
www.meizu.com (en.meizu.com).

c) Przed skontaktowaniem siħ z serwisem Þrmy Meizu Klient
powinien przygotowađ nastħpujČce informacje:
• numer modelu, numer seryjny oraz numer IMEI Produktu.
• peųny adres i dane kontaktowe Klienta.
• kopiħ oryginalnej faktury Klienta, dowód zakupu lub
paragon dotyczČcy Produktu. Firma Meizu poinformuje
Klienta, w jaki sposób i kiedy naleǏy zwróciđ wadliwy
Produkt. Firma Meizu pokryje wszelkie koszty zwiČzane
ze zwrotem wadliwego Produktu oraz z odesųaniem
Produktu do Klienta, przy zaųoǏeniu, Ǐe nie upųynČų jeszcze
Okres gwarancyjny.
10. NINIEJSZE O_WIADCZENIE STANOWI PEBNY TEKST GWARANCJI
OGRANICZONEJ, JAKIEJ FIRMA MEIZU UDZIELA KLIENTOWI.
W ADNEJ SYTUACJI FIRMA MEIZU NIE B%DZIE W RAMACH
NINIEJSZEJ GWARANCJI OGRANICZONEJ ODPOWIEDZIALNA ZA
UTRACONE ZYSKI, UTRAT% PRZEWIDYWANYCH OSZCZ%DNO_CI,
UTRACONE DANE, UTRAT% MOLIWO_CI KORZYSTANIA Z
PRODUKTU LUB WSZELKIEGO POWIZANEGO Z NIM SPRZ%TU, ANI
ZA PO_REDNIE, PRZYPADKOWE LUB WSZELKIE WYNIKOWE STRATY
LUB USZKODZENIA JAKIEJKOLWIEK NATURY, W NAJSZERSZYM
ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO.
W KADEJ SYTUACJI CABKOWITA ODPOWIEDZIALNO_ FIRMY
Meizu I JEJ DOSTAWCÓW WYNIKAJCA Z KTÓREGOKOLWIEK
ZAPISU NINIEJSZEJ GWARANCJI OGRANICZONEJ NIE B%DZIE
PRZEKRACZA KWOTY, KTÓR KLIENT FAKTYCZNIE ZAPBACIB
ZA SPRZ%T. Firma Meizu nie wyklucza ani nie ogranicza
odpowiedzialnoƑci za obraǏenia cielesne lub Ƒmierđ wynikajČce z
jej wųasnego zaniedbania albo z wad Produktu spowodowanych jej
zaniedbaniem lub zaniedbaniem jej producentów.
W NIEKTÓRYCH KRAJACH PRAWO NIE POZWALA
PRODUCENTOWI WYKLUCZY ANI OGRANICZY NIEKTÓRYCH
ASPEKTÓW ODPOWIEDZIALNO_CI WOBEC KLIENTA. W TAKICH
SYTUACJACH WSZELKIE WYKLUCZENIA LUB OGRANICZENIA
ODPOWIEDZIALNO_CI OKRE_LONE W NINIEJSZEJ GWARANCJI
OGRANICZONEJ NIE B%D MIABY ZASTOSOWANIA. Niniejsza
Gwarancja przyznaje Klientowi okreƑlone prawa statutowe; Klient
moǏe mieđ równieǏ inne prawa, róǏniČce siħ w zaleǏnoƑci od kraju.
Niniejsza Gwarancja ograniczona nie ma wpųywu na prawa
statutowe Klienta wynikajČce z prawodawstwa kraju sprzedaǏy; te
prawa pozostajČ chronione.
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