KARTA GWARANCYJNA
(wypełnia sprzedawca)

Nazwa urządzenia:*

......................................................................................................

Numer katalogowy:*

......................

Nr seryjny:* …………………………..............

Adres punktu sprzedaży
(lub pieczęć sprzedawcy)
i czytelny podpis:* …………………………………………………………….…………….………......
Data sprzedaży* …..…………….................... Numer dowodu zakupu* ……………………....…
* pola obowiązkowe

Warunki niniejszej gwarancji obejmują tylko elektronarzędzia i urządzenia spalinowe marki VERTO.
Zakres gwarancji
1. Grupa Topex udziela pisemnej gwarancji co do jakości sprzedanego urządzenia.
2. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyny tkwiącej w sprzedanym urządzeniu, będącej następstwem wadliwości użytych
materiałów, nieprawidłowości montażu lub technologii wykonania urządzenia.
3. W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji, Grupa Topex zobowiązuje się do dokonania bezpłatnej naprawy urządzenia. Naprawa
zostanie dokonana w Serwisie Centralnym Grupy Topex.
4. Naprawy gwarancyjne nie będą wykonywane, jeśli Klient nie załączy do reklamowanego urządzenia ważnej i wypełnionej oryginalnej
Karty Gwarancyjnej oraz dowodu zakupu urządzenia lub jego kopii (np. kserokopii faktury VAT).
5. Duplikaty Karty Gwarancyjnej nie będą wydawane.
6. Gwarancja na sprzedane urządzenie nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za
wady rzeczy sprzedanej.
7. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje teren Rzeczpospolitej Polskiej.

Okres gwarancji
1. Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy od dnia zakupu urządzenia przez użytkownika, potwierdzonego wpisem w Karcie Gwarancyjnej
oraz dowodem zakupu
2. Grupa Topex zobowiązuje się do dokonania naprawy także po upływie okresu gwarancji, jeżeli wada wystąpiła i została zgłoszona w okresie
gwarancji.
3. Jeżeli Grupa Topex wymieniła wadliwe urządzenie na wolne od wad albo dokonała istotnych napraw urządzenia, termin gwarancji biegnie
na nowo od chwili wydania urządzenia wolnego od wad lub zwrócenia naprawionego urządzenia. Jeżeli podczas naprawy urządzenia serwis
wymienił część w urządzeniu, termin gwarancji dla części wymienionych biegnie na nowo, od daty zwrócenia naprawionego urządzenia.
W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z
gwarancji nie mógł z niej korzystać.

Ograniczenia
1.

Gwarancja nie obejmuje:
• normalnego zużycia części urządzenia, takich jak: uszczelki, okładziny ścierne, paski napędowe, bezpieczniki, żarówki, płyny i środki
smarujące, ostrza noży, tarcze i brzeszczoty pilarek, akumulatory, szczotki silników elektrycznych, itp.;
• napraw polegających na regulacji, czyszczeniu, smarowaniu, wymianie filtrów i części wymienionych wyżej;
• uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania (np. niezgodnego z instrukcją obsługi lub przeznaczeniem, powodującego
przeciążenie urządzenia, itp.), niewłaściwej konserwacji lub przechowywania, uszkodzeń powstałych z powodu braku walizki
transportowej o ile występowała w zestawie;
• uszkodzeń mechanicznych z winy użytkownika (np. zerwanie blokady wrzeciona, uszkodzona obudowa itp.);
• uszkodzeń powstałych w wyniku zaniedbania obowiązku natychmiastowego zgłoszenia dostrzeżonej usterki;
• uszkodzeń powstałych w wyniku zamontowania niewłaściwych części, filtrów lub zastosowania niewłaściwych smarów lub olejów, itp.
• wad powstałych na skutek nieprawidłowego napięcia zasilającego, uderzenia pioruna, pożaru, powodzi, klęsk żywiołowych lub też
innych czynników zewnętrznych.
2. Uwaga! Dokonanie samowolnych napraw poza wymienionym w niniejszej Karcie Gwarancyjnej punktem serwisowym powoduje utratę
uprawnień z tytułu gwarancji.
3. Uwaga! Obudowa urządzenia opatrzona jest plombą gwarancyjną „Quality Check”. Brak plomby gwarancyjnej lub jej zniszczenie może
być podstawą odrzucenia reklamacji.
4. Uwaga! Niezbędnym warunkiem ważności Karty Gwarancyjnej jest wpisanie w niej daty sprzedaży urządzenia, numeru seryjnego
urządzenia potwierdzonych pieczątką i podpisem sprzedawcy oraz załączenie dowodu zakupu urządzenia lub jego kopii. Gwarancja nie
ma zastosowania, jeżeli w Karcie Gwarancyjnej nie ma daty sprzedaży, pieczęci punktu sprzedaży, nie załączono dowodu zakupu lub jego
kopii oraz gdy numer katalogowy i seryjny reklamowanego urządzenia nie odpowiadają numerom wpisanym w Karcie Gwarancyjnej.
W przypadku kiedy numer seryjny na urządzeniu jest nieczytelny lub zniszczony reklamacja może zostać odrzucona.

5. Uwaga! Bez dołączonego dowodu zakupu lub jego czytelnej kopii reklamacje nie będą uwzględniane.
6. Uwaga! Reklamowane urządzenie powinno zostać uprzednio oczyszczone przez osobę zgłaszającą reklamacje. Serwis może odmówić
przyjęcia do naprawy urządzenia nieoczyszczonego lub oczyścić je na koszt zgłaszającego reklamację.
7. Uwaga! Gwarancja nie obejmuje wykorzystywania urządzenia do pracy ciągłej mogącej doprowadzić do jego przeciążenia. Podczas pracy
należy stosować okresowe przerwy.
8. Zakup urządzenia na fakturę VAT nie ogranicza czasu trwania gwarancji pod warunkiem wykorzystywania go zgodnie z zasadami
zawartymi w niniejszej Karcie Gwarancyjnej.

Naprawa
1. W przypadku wystąpienia niesprawności urządzenia, użytkownik jest zobowiązany do:
• powstrzymania się od używania uszkodzonego urządzenia od chwili stwierdzenia usterki,
• dostarczenia do naprawy kompletnego urządzenia wraz z osprzętem oraz oryginalnym opakowaniem (w przypadku, gdy urządzenie
jest sprzedawane w pudełku kartonowym lub w zestawie z walizką transportową),
• dostarczenia do naprawy kompletnego urządzenia wraz z niezbędnymi dokumentami (oryginalną Kartą Gwarancyjną i dowodem
zakupu lub jego kopią) do punktu sprzedaży lub punktu serwisowego.
2. Grupa Topex nie ma obowiązku dostarczać Klientowi urządzenia zastępczego na czas naprawy gwarancyjnej.
3. Naprawa zostanie wykonana w terminie nieprzekraczającym 14 dni (bez sobót, niedziel i dni świątecznych) począwszy od daty przyjęcia
przez punkt serwisowy urządzenia do naprawy w ramach gwarancji.
4. Termin naprawy urządzenia może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia części zamiennych przez producenta.
5. Klientowi przysługuje prawo wymiany urządzenia na nowe, jeżeli:
• punkt serwisowy dokonał 4 napraw, a urządzenie będzie w ocenie punktu serwisowego nadal posiadało wady uniemożliwiające
użytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem albo
• punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady nie jest możliwe lub połączone z nadmiernymi kosztami.
6. W przypadku wymiany urządzenia na nowe potrąca się wartość brakujących, uszkodzonych lub nie dostarczonych przez Klienta
elementów urządzenia oraz brakujących akcesoriów stanowiących dodatkowe wyposażenie danego urządzenia.
7. Jeżeli wymiana urządzenia na nowe nie jest możliwa, klientowi przysługuje prawo do otrzymania innego nowego urządzenia o takich
samych lub lepszych parametrach technicznych.

Zgłoszenie
Reklamowane urządzenie należy dostarczyć do miejsca zakupu, który rejestruje reklamację na platformie serwisowej Grupy Topex:
gtxservice.pl
W przypadku braku możliwości dostarczenia reklamowanego urządzenia do punktu handlowego aktualne zasady zgłaszania reklamacji
dostępne są w serwisie internetowym: gtxservice.pl lub poprzez kontakt z Serwisem Centralnym Grupy Topex.
Poprzez platformę gtxservice.pl można na bieżąco kontrolować status złożonej reklamacji.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Serwisem Centralnym Grupy Topex pod numerem telefonu (22) 573-03-85
(pon. – pt., godz. 8:00 – 16:00)

Adres serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego:
Serwis Centralny Grupy Topex
ul. Pograniczna 2/4
02-285 Warszawa
e-mail service@gtxservice.pl tel. (22) 573-03-85 fax. (22) 573-03-83
Reklamacje można złożyć w miejscu zakupu lub w Serwisie Centralnym Grupy Topex
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