
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA GWARANCYJNA 

 

Dziękujemy za zaufanie kupując produkty Televes. Zrobimy wszystko aby zapewnić niezawodne stosowanie naszych 

produktów. W przypadku awarii urządzeń podlegających gwarancji, obowiązują następujące zasady: 

 
1. Televes Polska Sp. z o.o. gwarantuje sprawne działanie urządzeń wyprodukowanych przez Televes S.A. przez 24 miesiące od 

daty sprzedaży. Po wykonaniu naprawy okres gwarancji biegnie dalej przedłużony o czas naprawy. 

2. Wady uniemożliwiające eksploatację urządzenia w okresie gwarancji będą usuwane w czasie nie dłuższym niż 21 dni 

roboczych. 

3. Producent zobowiązuje się do prowadzenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego poprzez punkt sprzedaży. 

4. Zgłoszenia uszkodzenia należy dokonać w punkcie zakupu, dostarczając do niego sprzęt, lub przesyłając go na własny koszt. 

5. Producent zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowe w przypadku, gdy naprawa nie zostanie wykonana w ciągu 21 dni, 

stwierdzono wadę niemożliwą do usunięcia, lub w okresie gwarancji wystąpi konieczność wykonania 2 napraw, a sprzęt nadal 

wykazuje wady. 

6. Pojęcie "naprawa" nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest 

użytkownik. 

7. Karta gwarancyjna jest ważna z wpisaną datą sprzedaży, podpisem i pieczęcią sprzedawcy, oraz nie zawiera poprawek i 

skreśleń. 

 

GWARANCJA NIE OBEJMUJE: 

 
1. Uszkodzeń mechanicznych urządzeń oraz awarii powstałych w wyniku zjawisk losowych takich jak: pożar, przepięcia sieci 

elektrycznej, wyładowania elektryczne, zasilanie, działanie środków chemicznych oraz okoliczności i sił wyższego rzędu. 

2. Kosztów obsługi technicznej urządzenia, instalacji (w tym akcesoriów i oprogramowania) 

3. Gwarancji nie podlegają części obudowy, ślady powstające w czasie eksploatacji jak zarysowania, zabrudzenia, wytarcia 

4. Uszkodzeń powstałych na skutek: błędnej obsługi urządzenia, użycia urządzeń niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją 

obsługi, niedbałości klienta, niewłaściwej eksploatacji (temperatura, wilgotność, zalanie, kurz, zapiaszczenie, niewłaściwe 

napięcie zasilania). 

5. Gwarancja ulega unieważnieniu, jeżeli zostanie stwierdzone dokonywanie napraw przez osoby nieupoważnione, względnie 

dokonanie samowolnych zmian konstrukcyjnych sprzętu, oraz wystąpienia uszkodzeń powstałych z winy użytkownika 

 

W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego 

wynikających z niezgodności towaru z umową. 

 
 
Numer katalogowy produktu: 

Numer seryjny produktu: 

 

Data sprzedaży (dd/mm/rrrr): 

 

 

 

Pieczęć Sprzedawcy 

 
 


