
Warunki gwarancji:
1. Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy (24 miesięcy przy zakupie konsumenckim).
2. Gwarancja obejmuje tylko wady fizyczne tkwiące w urządzeniu tj. materiałowe lub montażowe.
3. Gwarancją nie są objęte urazy wynikające z przyczyn zewnętrznych, takie jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia,
zalania, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwa instalacja lub obsługa, jak również eksploatacja niezgodna z obsługą i z
przeznaczeniem. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego doboru narzędzia do potrzeb oraz
użytkowania go niezgodnie z przeznaczeniem.
4.  Ze względu na naturalne zużycie  materiałów eksploatacyjnych gwarancją  nie  są objęte takie  rzeczy  jak:  kable,
baterie, ładowarki, przyciski, pokrętła, przełączniki itp.
5. Klient dostarcza oraz odbiera towar z serwisu na własny koszt.
6.  Urządzenie  powinno  być  dostarczone  do  punktu  serwisowego  w  oryginalnym,  fabrycznym  opakowaniu  lub
opakowaniu zastępczym chroniącym towar przed uszkodzeniami zewnętrznymi.
7. Na opakowaniu powinien być napisany nr identyfikacyjny towaru nadany w dniu sprzedaży.
8. Towar zostaje przyjęty do serwisu za okazaniem dowodu zakupu
9. Naprawa towaru zostaje wydłużona o czas dostarczenia wszystkich dokumentów do serwisu.
10. W sytuacji, gdy klient nie posiada wszystkich dokumentów powinien poinformować serwis o podjętej przez siebie
decyzji w sprawie naprawy urządzenia oraz podać w formie pisemnej jedno z rozwiązań wyznaczonych przez serwis.
11.  Produkt oddawany lub odsyłany do serwisu powinien być kompletny.  W opakowaniu powinien znajdować się
produkt wraz ze wszystkimi elementami, które zostały zakupione.
12. Odsyłanie niekompletnych produktów, może wydłużyć termin naprawy lub ją uniemożliwić.
13. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte najpóźniej w terminie 14 dni od daty przyjęcia urządzenia do
serwisu.  W  przypadku  braku  części  zamiennych  termin  naprawy  może  zostać  wydłużony  o  czas  potrzebny  na
ściągnięcie części.
14. Roszczenia z tytułu gwarancji, rękojmi, umowy sprzedaży będą przyjmowane tylko na podstawie dowodu zakupu
określającego tożsamość nabytego narzędzia. Gwarancja ważna z dowodem zakupu!
15. W przypadku stwierdzenia przez serwis niemożności usunięcia wady lub ponownego wystąpienia tej samej wady
pomimo dokonania trzech napraw, klient otrzyma nowe urządzenie.
16. Gwarancja nie daje prawa Kupującemu do domagania się zwrotów utraconych zysków związanych z uszkodzeniem.
17. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z ustawy z
dnia 27 lipca 2002r. (Dziennik ustaw z dnia 5 września 2002r. Nr 141 pozycja 1176).
19.  W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku: O
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.
20. Prosimy o przesłanie na własny koszt towaru do serwisu centralnego  - w dowolnie wybrany sposób.
Przesyłka powinna zawierać kompletny reklamowany towar wraz z kserokopią dowodu zakupu i oryginalną kartą 
gwarancyjną (jeśli była dołączona do produktu), a także odpowiednie pismo reklamacyjne (np. opis usterki i Twoich 
oczekiwań).

Prosimy o podanie adresu zwrotnego, na jaki mamy odesłać produkt po zakończonej procedurze reklamacyjnej, gdyż 
jego brak może znacznie wydłużyć realizację zgłoszenia.

SERWIS CENTRALNY:

DAWIKA
83-200 Koteże
ul. Główna 1B 
tel. 585609023


