
KARTA GWARANCYJNA

WARUNKI GWARANCJI obowiązują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

Adler Sp. z o.o. ul. Ordona 2a 01-237 Warszawa zapewnia Użytkownika o dobrej jakości sprzętu, na który
wydana  jest niniejsza karta gwarancyjna i udziela 24 miesięcznej gwarancji, która liczy się od daty
zakupu sprzętu. Usługi  gwarancyjne  świadczone  są  po  okazaniu  prawidłowo  wypełnionej  karty
gwarancyjnej i dowodu zakupu (kopii paragonu lub faktury VAT). Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione
w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie przez Serwis Centralny. W przypadku zakupu sprzętu przez
przedsiębiorcę  (faktura  VAT)  okres gwarancji  wynosi  12 miesięcy.  UWAGA: Sprzęt  przeznaczony  jest
wyłącznie  do  użytku  domowego.  Naprawami  gwarancyjnymi nie są objęte czynności związane z
odkamienianiem, konserwacją, czyszczeniem urządzenia oraz części i akcesoria ulegające zużyciu przy
normalnym  użytkowaniu.  Gwarancja  nie  obejmuje  mechanicznych  uszkodzeń sprzętu oraz wad i
uszkodzeń wynikłych wskutek:
- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania i konserwacji;
- ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych;
- użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.
- uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i powstałych na skutek przepięcia w sieci.
- karta gwarancyjna jest nieważna bez daty zakupu, pieczęci sprzedającego i kopii dokumentu zakupu.
- gwarancją  nie są  objęte  elementy eksploatacyjne i  akcesoria w tym: elementy szklane (np.  dzbanki,
talerze), sznury przyłączeniowe, sieciowe, żarówki, baterie, nożyki i folie do urządzeń tnących, nasadki
miksujące, trzepaki, mieszaki, ssawkoszczotki, rury, węże, kubki miksujące, głowice tnące i sita.

Reklamowany sprzęt jest dostarczany do Serwisu Centralnego przez Klienta w stanie kompletnym i
odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. Po dokonanej naprawie reklamowany sprzęt odbierany
jest z Serwisu Centralnego przez Klienta.

Termin usunięcia wady może zostać wydłużony o czas potrzebny do importu niezbędnych części, nie
dłuższy niż  30  dni  roboczych.  W  każdym  takim  przypadku  warsztat  serwisowy  powiadomi  klienta  o
wydłużeniu terminu naprawy gwarancyjnej. W związku z koniecznością sprowadzenia części zamiennych i
poinformuje o nowym terminie usunięcia wady.

W przypadku stwierdzenia usterki należy ją zgłosić w punkcie sprzedaży lub w Serwisie Centralnym, ul. 
Ordona 2A, 01-237 Warszawa, tel. 728-595-006 lub e-mail: serwis@adler.com.p  l  .

W zgłoszeniu proszę podać swój adres, nr telefonu i opis usterki. Do reklamacji konieczne jest 
dołączenie kopii dokumentu zakupu.

Gwarancja  nie  wyłącza  ani  nie  ogranicza  oraz  nie  zawiesza  uprawnień  kupującego  
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

SERWIS CENTRALNY
01-237 Warszawa ul.Ordona 2A tel. 728 - 
595 - 006

(data sprzedaży)

serwis@adler.com.p  l  www.adler.com.pl  (pieczątka sklepu i podpis sprzedawcy)


