Warunki gwarancyjne
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Odtwarzacze WIWA HD100 posiadają 24 miesięczną gwarancję w autoryzowanym serwisie licząc od
daty sprzedaży.
Roszczenia gwarancyjne będą realizowane poprzez naprawę urządzenia. Ujawnione w czasie trwania
gwarancji usterki będą naprawiane bezpłatnie przez autoryzowany serwis w terminie 14 dni roboczych
licząc od daty przyjęcia produktu do naprawy lub 21 dni roboczych, gdy zaistnieje konieczność
sprowadzenia części z zagranicy.
Po wykryciu usterki użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia produktu do punktu
serwisowego celem dokonania naprawy, przy czym uszkodzonego produktu nie wolno użytkować pod
rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych.
WIWA nie gwarantuje, że produkt spełni wymagania klienta oraz że jego działanie będzie nieprzerwanie
bezawaryjne.
Gwarant nie będzie odpowiadał za jakiekolwiek uszkodzenia obudowy takie jak zarysowania i
pęknięcia, wgniecenia, odbarwienia elementów obudowy i elementów wykonanych z tworzywa
sztucznego ,uszkodzeń tego produktu spowodowanych przez jego nadmierne lub niewłaściwe
użytkowanie, przez naturalne zużycie lub zdarzenia losowe.
W gwarancji firmy WIWA nie uwzględniono sprzętu podłączonego do odtwarzacza.
Serwis ma prawo zażądać okazania dokumentu zakupu urządzenia w celu weryfikacji danych
wpisanych w karcie gwarancyjnej. Jakiekolwiek zmiany, zatarcia, zamazania, braki lub niezgodności
danych w karcie gwarancyjnej i dokumencie zakupu lub na produkcie powoduje utratę uprawnień
gwarancyjnych.
W razie utraty karty gwarancyjnej następuje utrata uprawnień gwarancyjnych, a duplikaty karty
gwarancyjnej nie będą wydawane.
Uszkodzenie lub zerwanie plomby gwarancyjnej skutkuje utratą gwarancji (w tym przypadku
Użytkownik ponosi koszty naprawy odtwarzacza).
Gwarant odpowiada za wady wynikłe z przyczyny tkwiącej w sprzedanym towarze, natomiast nie są
objęte gwarancją uszkodzenia powstałe po jego wydaniu, a w szczególności
spowodowane:niewłaściwym przechowywaniem, transportem, przeładunkiem, niedbałością klienta,
nadużywaniem produktu lub stosowania go niezgodnie z instrukcją obsługi, albo przepisami
bezpieczeństwa, samowolnymi próbami naprawy, modyfikacji lub jakiejkolwiek ingerencji w produkt
przez nieupoważnione osoby, zdarzeniami losowymi takimi jak pożar, powódź, uderzenie pioruna,
nieprawidłowym napięciem zasilającym lub inną klęską żywiołową czy nieprzewidywalnym wypadkiem
oraz na wskutek uszkodzenia niezawinionego przez gwaranta, w tym uszkodzenia chemicznego i
mechanicznego.
Gwarancja nie obejmuje także testów kontrolnych wykonanych na życzenie klienta oraz czynności, do
wykonania, których zgodnie z instrukcją obsługi zobowiązany jest użytkownik, uszkodzenia
wyposażenia dodatkowego, podstawek, kabli połączeniowych itp...
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z
niezgodności towaru z umową.
Gwarancja traci także ważność w przypadku przeniesienia prawa własności na mocy jakiejkolwiek
umowy lub czynów karalnych.
Wszystkie wadliwe części, które wymieniono podczas naprawy stają się własnością punktu
serwisowego.
Za normy jakości pracy produktu przyjmuje się normy producenta.
Decyzja punktu serwisowego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest decyzja ostateczną.
Niniejszą gwarancję stosuje się po przedstawieniu przez użytkownika w punkcie serwisowym
poprawnie wypełnionej, ważnej karty gwarancyjnej, wadliwego produktu, dokładnego opisu
występującej usterki, dokumentu zakupu na żądanie serwisu.
Reklamowany produkt musi być dostarczony do punktu serwisowego w oryginalnym fabrycznym
opakowaniu (zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym). Naprawiony produkt będzie
odesłany do klienta na koszt serwisu.
W przypadku stwierdzenia przez punkt serwisowy, że usunięcie wady nie jest możliwe, klient otrzyma
produkt o parametrach technicznych zbliżonych lub lepszych od produktu reklamowanego.
W sprawach nie uregulowanych niniejszymi zasadami gwarancyjnymi mają zastosowanie
postanowienia Kodeksu Cywilnego.
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Uwagi serwisu
Autoryzowany serwis WIWA
KATION Sp. z o.o. S.K.A.
ul.Miedziana 11
00-835 Warszawa
tel.: 22 654-76-66
fax: 22 654-76-74
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PODPIS I
PIECZĄTKA

WIWA HD100

MC
UCZĄCY SIĘ PILOT

Numer seryjny:

Data zakupu towaru przez Użytkownika:

Sprzedawca:
(podpis i stempel)

