Nazwa wyrobu: Kamerka samochodowa
Model:
Pieczątka sprzedawcy
Data sprzedaży ………………………………………………
WARUNKI GWARANCJI
1.

Sprzedawca udziela kupującemu gwarancji na sprawne działanie sprzętu określonego w Karcie Gwarancyjnej w
okresie 12 miesięcy od daty sprzedaży. Gwarancja ważna jest na terenie Polski.
2. Ważna jest wyłącznie Karta Gwarancyjna sporządzona na oryginalnym formularzu i prawidłowo wypełniona.
Dokonywanie poprawek bądź skreśleo w treści karty jest równoznaczne z jej unieważnieniem.
3. Reklamacja sprzętu załatwiana będzie w terminach ustawowych tj. 14 dni, chyba, że strony uzgodnią inaczej.
4. Kupujący może domagad się wymiany urządzenia na nowy wolny od wad i uszkodzeo lub zwrot ceny zakupu, jeśli
w okresie gwarancji:
- dokona 3 napraw, a towar w dalszym ciągu wykazuje wady,
- usunięcie wady jest niemożliwe.
5. Wybór sposobu załatwienia reklamacji należy do sprzedającego
6. Uprawniony do gwarancji powinien dostarczyd urządzenie do Serwisu.
7. Przy zgłoszeniu wadliwego urządzenia uprawniony z gwarancji powinien załączyd sporządzony
w formie pisemnej dokładny opis objawów wadliwego działania urządzenia z uwzględnieniem środowiska pracy i
sposobu, w jaki się ujawniają.
8. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn niezależnych od użytkownika. Towar nie podlega
reklamacji, jeżeli został uszkodzony w wyniku:
- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją i przeznaczeniem sprzętu,
- niewłaściwego przechowywania,
- dokonywania jakichkolwiek przeróbek,
- dokonywania samodzielnych napraw poza serwisem sprzedawcy- w wyniku zjawisk losowych (pożar, przepięcia
sieci, wyładowanie elektryczne, zalanie, itp.),
- uszkodzeo mechanicznych,
- uszkodzeo powstałych na skutek instalacji urządzenia poza kabiną samochodu
9. Gwarancja nie obejmuje reklamacji na uszkodzenia akcesoriów, takich jak przewody połączeniowe,
karty Micro SD, gniazdek a także innych komponentów, których wadliwe funkcjonowanie jest wynikiem zużycia
podczas normalnej eksploatacji.
10. Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia uprawnionego z gwarancji kosztami usług serwisowych i
transportu, gdy uszkodzenie nie było objęte gwarancją lub urządzenie okazało się sprawne.
11. Pozostałe obowiązki sprzedawcy i uprawnienia nabywcy wynikające z gwarancji określa Kodeks Cywilny.
12. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia oraz przesyłki dotyczące napraw sprzętu prosimy kierowad do:
Flexiti Mariusz Borkowski
81-601 Gdynia
Ul.Amona 100
Email: serwis@flexiti.pl
Tel. +48 600 900 240

Zużyte urządzenia elektryczne lub elektroniczne nie może byd składowane (wyrzucone) wraz z innymi
odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąd szkodliwego wpływu na środowisko
naturalne i zdrowie ludzi, zużyte urządzenia należy składowad w miejscach do tego przeznaczonych. W
celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego składowania zużytego produktu
należy zwrócid się do organu władz lokalnych lub firmy zajmującej się recyklingiem odpadów – Dz.U.
nr 180 poz.1945 z dn.29.07.2005.

Instrukcja kamerki w języku polskim (PDF) jest do pobrania na stronie
http://www.flexiti.pl/dopobrania

