Okres i warunki gwarancji:
1. GIGA-BYTE Communications Inc. (dalej zwane GBC) zobowiązuje się do:
(1) zapewnienia damowych usług serwisowych dla oryginalnie zakupionych produktów GBC, za wyjątkiem
akcesoriów, przez okres dwóch lat od daty zakupu.
(2) zapewnienia darmowych usług serwisowych dla oryginalnie zakupionych akcesoriow GBC – ładowarek,
bateri, zestawów słuchawkowych - przez okres sześciu (6) miesięcy od daty zakupu.
Przez wyżej wymienione usługi nalezy rozumieć naprawę usterek powstałych poprzez codzienne użytkowanie
telefonów i akcesoriów GBC (dalej zwanych Produktem).
2. Gwarancja nie obejmuje:
(1) Uszkodzeń zewnętrznych produktu, obudowy, czy uszkodzeń elementów dekoracyjnych.
(2) Oprogramowania dodanego do produktu.
3. Należy zachować dowód zakupu i przedstawić go w celu potwierdzenia daty. W przypadku braku dowodu, za
początkową datę gwarancji uznaje się czas opuszczenia przez produkt fabryki.
4. W przypadku naprawy lub wymiany części przez GBC, za okres gwarancji przyjmuje się:
(1) Oryginalny okres gwarancji; lub
(2) trzy (3) miesiące od daty wymiany/naprawy produktu.
5. Okres i warunki gwarancji mogą się róznić w zależności od produktu i miejsca dystrybucji. Usługi serwisowe i
wszelkie inne, dostępne są tylko na terenie, gdzie produkt został zakupiony.
Gwarancja nie obejmuje:
Gwarancja nie obejmuje usterek wymienionych poniżej:
1. Usterek spowodowanych używaniem w nieodpowiedni sposób, np. niezgodnym z instrukcją obsługi, lub
używaniem nieodpowiedniego napięcia.
2. Uszkodzeń spowodowanych naprawą, rozmontowaniem lub konfigurowaniem przez nieautoryzowane
serwisy/osoby.
3. Kiedy produkt lub jego części są porysowane, zabrudzone, poplamione, zdeformowane lub brakuje części.
4. Kiedy produkt posiada rysy i skazy na obudowie wynikłe z normalnego użytkowania.
5. W przypadku pojawienia się wad wyświetlacza LCD, takich jak:
'Jasny piksel' - Piksel świeci się caly czas.
'Martwy piksel' - Piksel nie przepuszcza światła.
6. Kiedy wymagane informacje (jak np. numer seryjny, etykieta, IMEI, naklejka gwarancyjna itd., są niewidoczne
bądż usunięte, lub gdy te informacje nie zgadzają się z informacjami zawartymi na karcie gwarancyjnej.
7. Słabej jakości sygnały wynikłej z winy dostawcy usług telekomunikacyjnych.
8. Uszkodzeń powstałych w wyniku katastrof, wypadków, etc.
Ważne:
1. Stwórz kopię zapasową wszystkich osobistych danych i oprogramowania przed oddaniem produktu do
naprawy. Dane mogą zostać zniszczone podczas procesów diagnostycznych i testowych. GBC i autoryzowane
punkty serwisowe nie oferują usług związanych z tworzeniem kopii zapasowych i nie ponoszą
odpowiedzialności za utratę danych bądż oprogramowania.
2. GBC nie ponosi odpowiedzianości za rzeczy nie wymienione w karcie
gwarancyjnej.
3. GBC zastrzega sobie prawo do sprawdzenia specyfikacji, funkcji i szczegółów gwarancji w dowolnym czasie
bez uprzedniego informowania.
4. Powyższa karta gwarancyjna ma ważność tylko wraz z dowodem daty zakupu, etykietą IMEI i
podpisem/pieczątką dystrybutora.

Strona internetowa: http://www.gigabytecm.com/pl/
lnformacje o lokalnych centrach:
http://www.gigabytecm.com/pl/ w zakładce Serwis

