
KARTA GWARANCYJNA

KARTA GWARANCYJNA
“DARCO” Sp. z o.o. 39-206 Pustków Osiedle 48 udziela gwarancji na bezawaryjną pracę wyrobu zgodnie z warunkami techniczno-
eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.

WARUNKI GWARANCJI
1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu towaru przez użytkownika (data musi być zgodna z datą wystawienia dowodu zakupu).
2. Gwarancja  zapewnia  bezpłatne  usunięcie  usterek  spowodowanych  wadliwymi  częściami  i/lub  defektami  produkcyjnymi,  co  może  być
stwierdzone na podstawie oględzin dokonywanych przez sprzedawcę.
3. Gwarancja wygasa i producent nie ponosi odpowiedzialności za usterki powstałe z następujących przyczyn:
a) uszkodzeń mechanicznych wynikających z niewłaściwego transportu i przeładunku,
b) uszkodzeń wynikłych wskutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna czy też innych klęsk żywiołowych i nieprzewidzianych wypadków,
c) niezgodnego z instrukcją montażu,
d) dokonania demontażu podzespołów, przeróbek, napraw lub wymiany części bez zgody producenta,
e) zużycia części i materiałów w normalnym trybie eksploatacyjnym,
4. Konsumentowi przysługuje prawo wymiany zakupionego wyrobu na nowy jeżeli wyrób był dwukrotnie naprawiany i uległ uszkodzeniu po raz trzeci.
5. Warunkiem wykonania przez Konsumenta uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji jest dostarczenie wadliwego produktu bezpośrednio do
punktu sprzedaży oraz przedstawienie łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego dowodu zakupu.

Sprzedawca i Konsument muszą dopilnować, aby karta gwarancyjna była poprawnie wypełniona a w szczególności, aby w karcie gwarancyjnej zostały
ujawnione co najmniej:  imię i  nazwisko lub nazwa Konsumenta, jego adres, data zakupu, stempel sprzedawcy i jego podpis oraz podpis Konsumenta
akceptujący warunki niniejszej gwarancji. Karta gwarancyjna wypełniona w sposób niepełny lub niewłaściwy nie nabierze mocy prawnej.
6.Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
7.W sprawach nie omówionych w niniejszej gwarancji zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)

NAZWA WYROBU

TYP ...................................................................

Data produkcji: ........................................................................

Kontrola jakości ......................................................................

........................................
pieczęć sprzedawcy

........................................
zapoznałem/am się i akceptuję warunki gwarancji

.......................................
data i podpis klienta

Krótki opis uszkodzenia lub ujawnionej wady

__________________________________________________________

Nazwa i adres zgłaszającego reklamację:

....................................................................................................................

....................................................................................................................

__________________________________________________________

(wypełnia producent)

....................................................................................................................
pieczęć producenta

Przedłużono gwarancję do dnia ..................................................................
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Darco Sp. z o.o. 39-206 Pustków Osiedle

48 tel.14 680 90 00, fax14 680 90 01

www.darco.com.pl, darco@darco.com.pl


