KARTA GWARANCYJNA

KARTA GWARANCYJNA

Model ………………………………………………..…………………………………..………………………

Model ………………………………………………..…………………………………..………………………

Numer seryjny zegarka…………………………………………………………….………………..……

Numer seryjny zegarka…………………………………………………………….………………..……

Numer seryjny nadajnika na klatkę piersiową………….….……………………………….…

Numer seryjny nadajnika na klatkę piersiową………….….……………………………….…

Numer seryjny sensora prędkości / biegowego / GPS………..……………………………

Numer seryjny sensora prędkości / biegowego / GPS………..……………………………

Numer seryjny sensora kadencji……………………………….……..…..…………………………

Numer seryjny sensora kadencji……………………………….……..…..…………………………

Data zakupu ……………………………………………………..…………….……………………………..

Data zakupu ……………………………………………………..…………….……………………………..

1. Gwarancja przysługuje pierwszemu nabywcy przez okres 24 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarancja zaczyna obowiązywać z dniem wystawienia karty gwarancyjnej (okres gwarancyjny
określony jest w opisie każdego produktu).
3. Wady, ujawnione w okresie gwarancji, będą bezpłatnie usuwane w autoryzowanym serwisie.
4. Karta Gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada pieczęć punktu sprzedaży oraz wpisane: datę zakupu
i prawidłowo podane numery seryjne. Jest ona ważna wyłącznie z dowodem zakupu (paragon lub
faktura).
5. W celu dokonania naprawy gwarancyjnej należy dostarczyć produkt, na własny koszt, do punktu
sprzedaży / serwisu Polar. Po wykonaniu naprawy, produkt zostanie wysłany reklamującemu na koszt
gwaranta.
6. Reklamowany sprzęt powinien zostać odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem podczas
transportu.
7. Reklamujący ponosi całkowitą odpowiedzialność za wysłany przez siebie (reklamowany) sprzęt.
8. Gwarant zobowiązuje się dostarczyć naprawiony sprzęt do reklamującego oraz ponosi
odpowiedzialność za wysłaną do reklamującego przesyłkę.
9. W okresie gwarancyjnym, uszkodzony sprzęt zostanie naprawiony bezpłatnie.
10. Niniejsza gwarancja obejmuje usterki sprzętu wynikłe wyłącznie w trakcie poprawnej eksploatacji
lub spowodowane defektami produkcyjnymi. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych
(baterie).
11.Gwarancja nie obejmuje wad wynikłych wskutek:
- Samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek
lub zmian konstrukcyjnych.
- Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych lub celowego uszkodzenia sprzętu.
- Przechowywania i konserwacji sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi oraz innych uszkodzeń
powstałych z winy użytkownika.
- Pogorszenia jakości produktu spowodowanego naturalnym procesem zużycia takiego jak: ścieranie
się zewnętrznej powłoki produktu, zarysowanie, pęknięcia szkiełek, wałków, bransolety, itp.
- Uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji, a także
użytkowania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
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