
Dzień dobry

Przed wysłaniem przedmiotu do serwisu, należy dokładnie zapoznać się z 
informacjami poniżej. Nieprawidłowości mogą skutkować wydłużeniem czasu 
pobytu przedmiotu w serwisie, odrzuceniem reklamacji, a w wyjątkowych 
okolicznościach odmową wykonania usługi serwisowo/reklamacyjnej!

Do serwisu należy dostarczyć tylko przedmiot reklamowany wraz z oryginałem ksiązki 
gwarancyjnej.

Przesłanie na serwis innych elementów niż to wymagane może skutkować 
naliczeniem opłaty za przepakowanie przesyłki. Przesłanie sprzętu brudnego, 
zapylonego, klejącego, niehigienicznego będzie skutkowało odmową wykonania 
usługi serwisowej. 

Pojedyncze akcesoria oraz elementy wyposażenia reklamowanego urządzenia tj: anoda, 
grzałka, tuleja czujnika, zawory nie są przyjmowane bez wcześniejszego uzgodnienia z 
Serwisem.
Naprawa będzie dotyczyła wyłącznie zgłoszonego problemu.
Właściwy opis uszkodzenia ma wpływ na skuteczność naprawy.
Odsyłając swój sprzęt do Serwisu, Reklamujący wyraża zgodę na przeprowadzenie 
oględzin przez Serwis bez swojego udziału w tych czynnościach.

WYSYŁKA:
1.Reklamowany towar powinien być zapakowany w opakowanie gwarantujące 
bezpieczeństwo w transporcie:
a. za niewłaściwe opakowanie odpowiedzialność ponosi nadający przesyłkę

b.przesyłki uszkodzone w transporcie oraz przesyłki z ruchomą zawartością w środku nie 
będą przyjmowane przez Serwis

2.Serwis odsyła reklamowany przedmiot w tym samym opakowaniu w którym przedmiot 
dotarł i nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w transporcie.

3.Kupujący dostarcza towar do sprzedawcy na własny koszt we wskazane przez serwis 
miejsce. W przypadku uznania wady towaru sprzedawca lub gwarant zwróci Kupującemu 
koszt najtańszej paczki, tj. jeżeli Kupujący odesłał towar droższym sposobem (np. 
ekspresowa paczką) – koszty odesłania zawsze zwracane są do kwoty najtańszej 
możliwej przesyłki.
W przypadku zasobnika jest to kwota 160zł brutto
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WARUNKI:
Naprawa będzie miała charakter odpłatny w przypadku:
-Braku karty gwarancyjnej
-Kiedy gwarancja wygasła
-Kiedy zgłoszenie jest nie zasadne na podstawie ptk 11 karty gwarancyjnej

Jednocześnie wysyłając do nas sprzęt nie objęty gwarancją, klient akceptuje koszty 
diagnostyki do 200 zł brutto w zależności od rodzaju urządzenia. 

Do napraw pogwarancyjnych należy również doliczyć koszty transportu:
- paleta do 220 zł brutto
- przesyłki do 30 kg do 60 zł brutto

1. W przypadku rezygnacji z naprawy lub kiedy sprzęt jest sprawny, pobierana jest opłata 
diagnostyczna oraz transportowa wysokości do 360 zł netto.
2. Serwis nie przeprowadza naprawy na miejscu u klienta, nie wypożycza sprzętu 
zastępczego na czas naprawy.
3. Mając na celu skrócenie czasu naprawy, Serwis nie udziela informacji o naprawie w 
trakcie jej trwania. O zakończeniu naprawy, bądź jeżeli     czas naprawy przekroczy 14 
dni     Serwis informuje mailowo.


