OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

1. Firma Inveo s.c. z siedzibą w Kozach przy ulicy Rzemieślniczej 21 (zwana dalej Gwarantem),
udziela gwarancji na produkt, na okres 24 miesięcy z wyłączeniem elementów wymienionych w
pkt 2. Okres ten liczony jest od daty sprzedaży.
2. Gwarancja na panele dotykowe ekranów LCD wynosi 12 miesięcy.
3. Niniejszy dokument uprawnia do serwisu gwarancyjnego na terenie RP.
4. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie, w ciągu 14 dni
roboczych od daty przyjęcia produktu do serwisu Inveo s.c.
5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy.
6. Naprawy realizowane są w siedzibie serwisu Inveo s.c., chyba że uzgodniono inaczej.
7. W przypadku, gdy wykonanie naprawy wymaga części zamiennych niedostępnych na
polskim rynku, termin naprawy przedłuża się o czas konieczny do ich sprowadzenia.
8. Przed dostarczeniem lub wysłaniem produktu do serwisu, należy bezwzględnie skontaktować
się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z serwisem Inveo s.c., w celu
ustalenia z konkretnym i kompetentnym pracownikiem serwisu lub działu obsługi klienta,
optymalnej (najlepszej) procedury dalszego postępowania, właściwej dla danego przypadku.
9. Użytkownik, we własnym interesie, powinien pamiętać o dostarczeniu do serwisu wraz
z urządzeniem: adresu zwrotnego, nr telefonu, nazwiska osoby kontaktowej i/lub uprawnionej
do podejmowania decyzji, a także nazwiska osoby z serwisu, z którą dokonano uzgodnień
w sprawie naprawy . W miarę możliwości powinien też dołączyć krótki opis objawów usterki.
Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować wydłużeniem się czasu naprawy.
10. Naprawy nie podlegające gwarancji o wartości do 100 zł brutto realizowane są bez
konsultacji z użytkownikiem. Naprawy o wartości powyżej 100 zł brutto będą konsultowane
telefonicznie, a ich koszt ustalany na podstawie indywidualnej wyceny, zgodnej z aktualnym
cennikiem.
11. Płatność za wszelkie naprawy nie podlegające gwarancji odbywa się przed wydaniem
sprzętu, zazwyczaj za pobraniem u kuriera, w momencie odbioru aparatu lub ewentualnie (na
specjalne życzenie) przelewem bankowym, przed odesłaniem do użytkownika.
12. Gwarancja nie obejmuje:
• wszelkich uszkodzeń mechanicznych i termicznych np. urwania, stłuczenia, pęknięcia,
wygięcia, zarysowania, deformacje itp.
• uszkodzeń związanych z funkcjonowaniem urządzenia w środowisku niezgodnym
ze szczegółowymi wymaganiami opisanymi w instrukcji obsługi
• uszkodzeń przewodu zasilającego oraz napraw z tym związanych
• usterek powstałych na skutek niewłaściwego (nieumiejętnego) i/lub niezgodnego
z instrukcją obsługi użytkowania i eksploatacji produktu, jego przechowywania
i konserwacji lub samowolnej naprawy
• wszelkich czynności związanych z bieżącą konserwacją, czyszczeniem i regulacją
urządzenia, opisanych w instrukcji obsługi
• urządzeń, w których samowolnie naruszona została plomba zabezpieczająca
• urządzeń, w których dokonano przeróbek i zmian konstrukcyjnych bez wiedzy
i pisemnej zgody serwisu Inveo s.c.
• urządzeń, w których podłączono dodatkowe wyposażenie, inne niż oryginalne, zalecane
i/lub dostarczane przez producenta uszkodzeń powstałych na skutek przypadku lub siły
wyższej oraz tych okoliczności, za które nie odpowiada ani producent ani sprzedawca
• zużycia urządzenia spowodowanego normalnym procesem jego eksploatacji

•

wymiany bezpieczników w przypadku ich spalenia (WAŻNE: wymiana bezpieczników
leży zawsze w gestii użytkownika i jest jedną z czynności o charakterze
konserwacyjnym, opisanych w instrukcji obsługi; nie jest rozumiana przez producenta
jako nieuprawniona ingerencja w konstrukcję urządzenia i nie skutkuje utratą
uprawnień)

13. Podstawą do przeprowadzenia przez serwis naprawy gwarancyjnej produktu jest
dostarczenie wraz z kompletnym urządzeniem faktury sprzedaży.
14. Jeżeli numer seryjny wpisany w urządzenie lub nadrukowany na nim jest inny niż numer
skojarzony z numerem faktury sprzedaży w bazie danych Gwaranta, Gwarant ma prawo uznać
roszczenia gwarancyjne za nieważne.
15. Użytkownik przekazujący produkt wraz z fakturą sprzedaży do naprawy w serwisie,
akceptuje wszystkie powyższe warunki udzielonej gwarancji.
16. Towar niezapłacony pozostaje własnością gwaranta do czasu uregulowania zobowiązania
przez zamawiającego i do tego czasu nie podlega on gwarancji.
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