Telefon Komórkowy Motorola Moto G
KARTA GWARANCYJNA

W przypadku awarii urządzenia skorzystaj z pomocy technicznej Motorola:
Telefon: 22 307 03 60, koszt połączenia według stawki twojego operatora
Poniedziałek – Piątek, w godzinach 9:00 – 17:00

Numer seryjny…………………………………………………………………………………………………
Firma PC Factory S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Osmańskiej 11, importer produktów
marki Motorola, gwarantuje poprawną pracę telefonu komórkowego Motorola Moto G w
okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży.

Data przyjęcia
do serwisu

Data
odbioru

Rodzaj
uszkodzenia

Pieczątka Punktu
Serwisowego

Dowodem udzielonej gwarancji jest wypełniona przez sprzedawcę karta gwarancyjna.
W okresie trwania gwarancji użytkownikowi przysługuje prawo do wymiany produktu na
nowy w przypadku gdy:
- gwarant stwierdził, że nastąpiła wada niemożliwa do usunięcia.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy użytkownika (niewłaściwe lub
niezgodne z instrukcją użytkowanie produktu, próby samodzielnej naprawy produktu,
uszkodzenia mechaniczne oraz wady spowodowane zdarzeniami losowymi).
Numer seryjny reklamowanego produktu musi odpowiadać numerowi seryjnemu podanemu
w karcie gwarancyjnej.
W przypadku wystąpienia wady użytkownik powinien dostarczyć produkt w opakowaniu
chroniącym go przed uszkodzeniem pod adres gwaranta lub do firmy, która dokonała
sprzedaży produktu, wraz z ważną kartą gwarancyjną i dowodem zakupu.
Gwarancja jest ważna z prawidłowo wpisanym numerem seryjnym produktu, datą sprzedaży,
potwierdzoną pieczątką i podpisem sprzedawcy. Jakiekolwiek zmiany (poprawki, skreślenia
itp.) dokonane na karcie gwarancyjnej mogą spowodować unieważnienie udzielonej
gwarancji. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta
wynikających z niezgodności towaru z umową (Ustawa z dn. 27.07.2002, Dz. Ust. Nr 141, poz.
1176). Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną
nieprawidłowym użytkowaniem produktu.

Data sprzedaży ………………

Pieczątka i podpis sprzedawcy

UWAGI:

Teleplan Polska Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz; tel.
52 364 62 00, mail: bok@teleplan-pl.com
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