KARTA GWARANCYJNA

Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie!
Cieszymy si i dzi kujemy Pa stwu za wybór produktu o wysokiej jako ci, jakim jest produkt
firmy TOUSEK.
Nasze produkty odpowiadaj najnowszemu stanowi technicznemu.
Je eli pomimo tego mieliby Pa stwo problemy z naszym wyrobem, prosimy zgłosi si
bezpo rednio do naszego partnera zwanego dalej Sprzedawc , od którego kupili Pa stwo nasz
produkt.
WARUNKI GWARANCJI:
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1) Sprzedawca gwarantuje Nabywcy wysok jako i poprawne działanie urz dzenia, na
który została wystawiona niniejsza karta gwarancyjna, pod warunkiem u ytkowania
zgodnie z przeznaczeniem oraz zasadami okre lonymi w dor czonej Nabywcy
instrukcji obsługi.
2) Odpowiedzialno
gwarancyjna obejmuje bezpłatne naprawy usterek lub wad
urz dzenia uniemo liwiaj cego eksploatacj zgodnie z jego przeznaczeniem,
okre lonym w instrukcji obsługi. W sytuacjach wyj tkowych, gdyby usterki lub wady
nie udało si usun , Sprzedawca zobowi zuje si do wymiany uszkodzonych cz ci
urz dzenia na nowe, wolne od usterek lub wad, które z kolei dostarczone zostan
Sprzedawcy przez Producenta.
3) Okres gwarancji wynosi 24 miesi ce od daty sprzeda y widniej cej na Fakturze VAT
wystawionej przez TOUSEK Sp. z o.o., Automatyczne Nap dy Do Bram, Oddział
w Polsce. Wyj tek stanowi modele SWING 220 i 260 oraz LWS 110/1 i 120/1, dla
których okres gwarancji wynosi 60 miesi cy.
4) Usterki lub wady urz dzenia ujawnione w okresie gwarancyjnym b d usuwane
bezpłatnie w mo liwie najkrótszym terminie, nie dłu ej ni w ci gu 14 dni.
5) Sprzedawca pomo e w rozwi zaniu problemu z eksploatacj urz dzenia lub wska e
autoryzowany punkt naprawczy do przeprowadzenia naprawy, gdy zgłoszenie dotyczy
usterki lub wady urz dzenia.
6) Naprawy urz dzenia mo e dokona wył cznie Producent lub wskazany przez niego
autoryzowany Sprzedawca.
7) W przypadku wezwania Sprzedawcy przez Nabywc do usterki urz dzenia, która jest
nie zakwalifikowana do roszcze gwarancyjnych (patrz niniejsza Karta), Nabywca jest
zobowi zany do pokrycia kosztów dojazdu i naprawy na podstawie faktury
wystawionej przez Sprzedawc .
8) Podstaw roszcze gwarancyjnych jest wypełniona i podpisana karta gwarancyjna
wraz z dowodem zakupu.
9) Gwarancj s obj te wył cznie usterki i wady tkwi ce w sprzedanym urz dzeniu.
Gwarancja obejmuje wył cznie sprz t, nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych, jak
równie kosztów ich wymiany.
10) Gwarancj nie s obj te: bezpieczniki, baterie.
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11) Gwarancj nie s obj te nast puj ce usterki:
- powstałe na skutek niewła ciwej lub niezgodnej z instrukcj obsługi
eksploatacji,
- spowodowane u ywaniem urz dzenia niezgodnie z przeznaczeniem, powstałe
z powodu napraw przez osoby nieupowa nione do tego przez
TOUSEK Sp. z o.o., Automatyczne Nap dy Do Bram, Oddział w Polsce,
- spowodowane wi kszym obci eniem urz dzenia ni podaj jego dane
techniczne (jak np. wi kszy ci ar bramy, wi ksza cz stotliwo pracy itp.),
- spowodowane samowolnym wprowadzeniem modyfikacji urz dzenia,
- spowodowane u ywaniem niewła ciwych, nieoryginalnych materiałów
eksploatacyjnych,
- spowodowane wahaniami napi cia wi kszymi, ni dopuszczaj normy lub
podł czeniem urz dzenia do niewła ciwego ródła zasilania,
- spowodowane mechanicznie przez u ytkownika lub osoby trzecie,
- spowodowane działaniem sił natury (wyładowania atmosferyczne, powód
itp.).
12) Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmuj prawa Nabywcy do domagania si
zwrotu utraconych zysków w zwi zku z awari .
13) Wszystkimi ewentualnymi kosztami zwi zanymi z reklamacj (np. demonta , monta ,
transport, dojazd, ewentualne zatrudnienie innej firmy w tych e celach) Sprzedawca
nie mo e obci y Producenta.
14) Instalacja urz dzenia musi zosta wykonana przez Sprzedawc zgodnie z doł czon
instrukcj obsługi.
15) W przypadku zagubienia karty gwarancyjnej, jej duplikat nie b dzie wydawany.
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NR KARTY GWARANCYJNEJ:
TYP URZ DZENIA:
MODEL:
NUMER SERYJNY:
DATA SPRZEDA Y:
SPRZEDAWCA :

NABYWCA :

Jako Nabywca, składaj c mój podpis, akceptuj wszystkie warunki podane w niniejszej
Karcie Gwarancyjnej :
...................................................
data i podpis Nabywcy
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