
KARTA GWARANCYJNA PSI PAKIET ®

1. Gwarancja na elementy stalowe produktu wynosi 24 miesiące licząc od dnia daty
zakupu.

2. W razie  stwierdzenia  w/w wad nabywcy  przysługuje  prawo wymiany  wadliwego
elementu produktu.

3. Gwarancja jest ważna wraz z dokumentem zakupu (kopią).
4. W  przypadku  wystąpienia  wady  reklamacja  powinna  być  zgłoszona  w  okresie

trwania gwarancji. Obowiązki gwaranta wykonuje Dystrybutor lub Producent.
5. Jeżeli  Producent  lub Dystrybutor  poprosi  o  udostępnienie  zdjęć  reklamowanego

wyrobu w celu rozpatrzenia reklamacji bez oględzin to nabywca jest zobowiązany te
zdjęcia dostarczyć razem z pisemną reklamacją.

6. Usterki ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usunięte przez dystrybutora lub
producenta w terminie ustalonym przez strony.

7. W  przypadku  stwierdzenia  wad  nabywca  zobowiązany  jest  dostarczyć  wadliwe
elementy  wyrobu na teren zakładu Producenta  na  własny  koszt.  Koszt  dostawy
elementów na wymianę ponosi Producent. Termin wymiany wadliwych elementów
rozpoczyna  się  z  dniem  dostarczenia  na  teren  zakładu  produkcyjnego
reklamowanych elementów kosza lub dystrybutora woreczków.

8. Warunkiem  rozpatrzenia  reklamacji  jest  przedstawienie  prawid łowo  wypełnionej
karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu.

9. Gwarancja nie obejmuje usterek powstałych w wyniku:
- użytkowania niezgodnego z funkcją wyrobu,
- dokonywania modyfikacji konstrukcji wyrobu,
- uszkodzeń mechanicznych, fizycznych, chemicznych, spowodowanych 

siłami i czynnikami zewnętrznymi,
- nieprawidłowego montażu wyrobu,
- eksploatacji wyrobu niezgodnej z opisem w CHARAKTERYSTYCE 

WYROBU.

Kartę odebrał: Stempel sprzedającego:

Data i podpis: Data i podpis:

Rodzaj produktów objętych gwarancją: 
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