Karta gwarancyjna
Nazwa

Identyfikator (numer seryjny lub kod kreskowy)

TrackIR 5 + TrackClip + TrackClip Pro

Gwarancja (m-cy)
12

1.

Sprzedawca, firma MONSILVER MG Robert Banasiak udziela gwarancji na sprawne działanie wyżej wymienionego sprzętu, zgodnie z wyszczególnionym okresem gwarancji
licząc od dnia dostawy sprzętu (daty doręczenia Klientowi sprzętu przez przewoźnika).

2.

Wady ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte bezpłatnie w ciągu 14 dni licząc od dnia dostarczenia sprzętu do serwisu Sprzedawcy. Sprzedawca dołoży wszelkich
starań, aby dokonać naprawy w jak najkrótszym czasie.

3.

Za naprawę serwisową uznaje się usunięcie usterek powstałych na skutek błędów produkcyjnych lub wad materiałowych lub wymianę na sprawne technicznie urządzenie o
równoważnych parametrach technicznych.

4.

Pojęcie naprawy serwisowej nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi do których obowiązany jest użytkownik, czyszczenia i konserwacji sprzętu, wymiany
materiałów eksploatacyjnych (także baterii i akumulatorów) a także instalacji i konfiguracji oprogramowania. Gwarancja nie obejmuje części podlegających naturalnemu zużyciu.

5.

Sprzedawca nie udziela żadnych gwarancji dotyczących sprawnego działania oprogramowania na zakupionym sprzęcie. Gwarantem sprawnego działania oprogramowania jest
jego producent. Ocena sprawności sprzętu polega na jego diagnozie w optymalnym środowisku sprzętowym oraz programowym.

6.

Dostarczony do serwisu sprzęt powinien być kompletny, czyli powinien zawierać: urządzenie podstawowe, kable oraz inne niezbędne do jego działania elementy dostarczone
pierwotnie przez Sprzedawcę wraz z zakupionym towarem. O ile to możliwe prosimy o dostarczenie sprzętu w oryginalnym opakowaniu, z dokumentacją oraz sterownikami.
Dopuszczalne jest zastosowanie zewnętrznego opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu. Do sprzętu musi być
dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje - opis taki winien być jak najbardziej dokładny, co przyczyni się do szybkiego
załatwienia reklamacji.

7.

Sprzęt winien być dostarczony na adres:
MONSILVER MG
ul. Okulickiego 55/2
42-218 Częstochowa
tel.: 604161552
e-mail: biuro@pilots.pl

8.

W przypadku odesłania do serwisu sprzętu w pełni sprawnego (nieuzasadniona reklamacja) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za diagnostykę i ekspertyzę
oraz transport.

9.

Sprzedawca nie ma obowiązku dostarczenia nabywcy zastępczego sprzętu na czas trwania naprawy. Naprawiony sprzęt, którego gwarancję uznano, odsyłany jest na koszt
Sprzedawcy.

........................................................................
pieczątka i podpis, data

Na podstawie ustawy Dz.U.05.180.1495 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z dnia
20 września 2005 r.) informujemy, że:
Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów Europy z oddzielnymi systemami
zbiórki) odbywa się za pośrednictwem dostępnego systemu zwrotów zużytych urządzeń.
Symbol ten umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu stanowi, że produkt ten nie może być traktowany jako odpad gospodarstwa
domowego. Zabronione jest umieszczanie zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Użytkownik sprzętu jest obowiązany do
oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt w miejscu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Poprzez zapewnienie odpowiedniego składowania, pomożesz zapobiec negatywnym skutkom grożącym środowisku i ludzkiemu
zdrowiu w przypadku niewłaściwego składowania. Recycling pomaga zachować naturalne zasoby. W celu uzyskania dokładniejszych
informacji na temat recyclingu, proszę skontaktować się z Twoim lokalnym urzędem miasta, z firmą zajmującą się wywozem odpadów w
Twoim mieście lub sklepem gdzie zakupiłeś produkt.

