OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

GWARANCJA STANDARDOWA
Niniejszy dokument potwierdza, iż urządzenie:

1)
2)

UZS-230V-1kW-1F
o następujących numerach seryjnych:

3)
4)

Producent zapewnia użytkownika o pełnej sprawności sprzętu, na który wydana jest
niniejsza karta gwarancyjna.
Urządzenia są objęte 12 miesięczną gwarancją, której okres liczony jest od daty
sprzedaży.
W przypadku braku dokumentu sprzedaży gwarancja liczona jest od daty produkcji
Urządzenia.
W oferowanym urządzeniu data produkcji zawarta jest w pozycjach 5-8 numeru
fabrycznego, zgodnie z poniższym przykładem:

W

SERIA
N

UZS-230V-1kW-1F-BP

N

N

N

DATA PROD. (ROK/TYDZIEŃ)
X
X
X
X

1

NR URZĄDZENIA
1
1

1

o następujących numerach seryjnych:
5)
6)

są objęte gwarancją producenta zgodnie z „OGÓLNYMI WARUNKAMI GWARANCJI”.

Miejsce zakupu

………………………..…………

zó

Data sprzedaży

7)
8)

9)

EVER Sp. z o.o.
Ul. Wołczyńska 19; 60-003 Poznań
PL7790020672

10)

Pieczęć i podpis sprzedawcy

Nr faktury zakupowej

…………………………………………………………………

Klient

…………………………………………………………………

11)

12)

r

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
NIP

2019-04-12

…………………………………………………………………

13)
14)

Sposób postępowania z wadliwym urządzeniem określony jest na stronie internetowej
www.ever.eu.
Wady i uszkodzenia urządzenia ujawnione w okresie gwarancyjnym usuwane będą
bezpłatnie na koszt firmy EVER w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty
przyjęcia przez Serwis sprzętu do naprawy.
Sposób naprawy ustala Gwarant.
Przed przekazaniem urządzenia do Serwisu, Klient powinien zapoznać się z jego
regulaminem – dostępnym w siedzibie Serwisu lub na stronie internetowej
www.ever.eu.
Gwarancja nie obejmuje wymiany warystorów, bezpieczników, uszkodzeń powstałych
z winy użytkownika wskutek niewłaściwej eksploatacji oraz wszelkich uszkodzeń
termicznych
i mechanicznych, zalania cieczą. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń
powstałych wskutek klęsk żywiołowych i działań wojennych.
Ingerencja wewnątrz urządzenia, dokonywanie napraw przez osoby nieupoważnione
lub jakiekolwiek próby ingerencji wewnątrz urządzenia oraz zgubienie karty
gwarancyjnej, powodują utratę uprawnień z tytułu gwarancji.
Sprzedawca ma obowiązek wypełnić kartę gwarancyjną w dniu wydania sprzętu.
Karta gwarancyjna niewypełniona lub zawierająca jakiekolwiek poprawki czy skreślenia,
uniemożliwia skorzystanie z uprawnień z tytułu gwarancji.
Sprzęt nieodebrany z serwisu w ciągu 6 miesięcy od dnia jego przyjęcia lub dwukrotnie
nieodebrana przesyłka (naprawy wysyłkowe) podlega likwidacji.
Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

OBSŁUGA SERWISOWA
1)

2)
3)

ADNOTACJE SERWISU O DOKONANYCH NAPRAWACH

Dla urządzeń objętych serwisem door to door, w przypadku uszkodzenia zasilacza
będącego na gwarancji, koszt wysyłki w obie strony (do serwisu w Poznaniu i zwrotnie
do Klienta) pokrywa EVER Sp. z o. o.
Warunkiem pokrycia kosztów przesyłki przez EVER jest realizacja wysyłki w sposób
wskazany na stronie www.ever.eu. Sprzęt można również dostarczyć osobiście na adres
Serwisu.
W przypadku napraw pogwarancyjnych koszt transportu w obie strony pokrywa
Klient.
W razie reklamacji urządzenie powinno być przysłane w oryginalnym opakowaniu
zabezpieczającym go przed uszkodzeniami w transporcie. Dopuszcza się transport w
opakowaniu zastępczym, jednakże w tym wypadku oraz w przypadku braku
zabezpieczenia urządzenia, firma EVER nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia
powstałe w wyniku transportu. Wówczas koszt naprawy ponosi Klient lub występuje z
roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do przewoźnika.
Nieuzasadnione przesłanie urządzenia do Serwisu obciąża Klienta kosztami przesyłki.

Data
zgłoszenia
naprawy

W
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Data
wykonania
naprawy

Informacje o przebiegu naprawy

Data
wykonania
naprawy

Informacje o przebiegu naprawy

Podpis i
pieczątka

Data
zgłoszenia
naprawy

Adres Serwisu: EVER Sp. z o. o.
60-003 Poznań, ul. Wołczyńska 19

zó

tel.: 61 6500 400, fax: 61 6510 927
e-mail: serwis@ever.eu

Podpis i
pieczątka

r

UWAGA! Gwarancja nie obejmuje przypadków, gdy urządzenie ulegnie uszkodzeniu
w wyniku nieprawidłowego zainstalowania, niewłaściwej eksploatacji, modyfikacji lub
wykonywanych przez inne osoby niż autoryzowani przedstawiciele serwisowi bądź w wyniku
nieprawidłowych warunków pracy urządzenia.
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