WARUNKI 30 LETNIEJ GWARANCJI: KARTA
GWARANCYJNA
Zestaw kluczy nasadowych ………………

i ……………….

Nr katalogowy: …………………………………………..
(zwany dalej Produktem)

Data zakupu Produktu: ………………………………….

Pieczęć sprzedawcy: …………………..

Data i podpis sprzedawcy: ................................................

Oświadczenie Użytkownika:

Potwierdzam, że zostałem poinformowany o warunkach gwarancji oraz skutkach
nieprzestrzegania wytycznych zawartych w Instrukcji obsługi i Karcie gwarancyjnej. Warunki
niniejszej gwarancji są mi znane, co potwierdzam własnoręcznym podpisem:
.........................................
data i miejsce

...............................................
podpis Użytkownika

Odpowiedzialność za Produkt:
1. Gwarant DEDRA-EXIM sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, adres: ul. 3 Maja 8, 05-800
Pruszków, KRS 0000062517, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 527-020-49-33, Kapitał zakładowy: 100
980.00 zł.
2. Na warunkach określonych w niniejszej Karcie gwarancyjnej Gwarant udziela gwarancji na
Produkt, pochodzący z dystrybucji Gwaranta.
3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących
w Produkcie w momencie jego wydania Użytkownikowi.
4. Z tytułu gwarancji Użytkownik, uzyskuje prawo do bezpłatnej naprawy Produktu, o ile wada
ujawniła się w okresie gwarancji. Sposób naprawy Produktu (metoda wykonania naprawy)
zależy od decyzji Gwaranta. W przypadku stwierdzenia przez Gwaranta braku możliwości
naprawy Gwarant zastrzega sobie prawo wymiany wadliwego elementu albo całego
Produktu na wolny od wad, obniżenia ceny Produktu lub odstąpienia od umowy.
5. W stosunku do Użytkownika, który nie jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks cywilny albo nie jest osobą fizyczną która zawarła umowę w celu
bezpośrednio związanym z jej działalnością gospodarczą, i z treści tej umowy wynika, że

nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z
przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, odpowiedzialność
odszkodowawcza Gwaranta za szkody wynikające z niniejszej gwarancji i/lub w związku z
jej zawarciem i wykonywaniem, bez względu na tytuł prawny, jest ograniczona
maksymalnie do wysokości wartości wadliwego Produktu.

Okres gwarancji:

Elementy Produktu: Zestaw kluczy nasadowych
Czas trwania ochrony gwarancyjnej: 30 lat, licząc od daty zakupu Produktu uwidocznionej w
niniejszej Karcie gwarancyjnej.
Elementy Produktu: Opakowanie na klucze nasadowe,
Czas trwania ochrony gwarancyjnej: Element nieobjęty gwarancją.

Warunki skorzystania z gwarancji:
1. Przedstawienie przez Użytkownika wypełnionej Karty gwarancyjnej Produktu oraz
uprawdopodobnienie przez Użytkownika okoliczności zakupu Produktu, np. poprzez
przedstawienie paragonu, faktury, itd. W celu sprawnego przeprowadzenia reklamacji
należy przekazać reklamowany Produkt do siedziby Gwaranta.
2. Stosowanie się przez Użytkownika do zaleceń zawartych Karcie gwarancyjnej.
3. Gwarancja obejmuje tylko obszar Rzeczypospolitej Polskiej i UE.

Gwarancja nie obejmuje wad Produktu powstałych w szczególności na skutek:
1. nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków prawidłowej eksploatacji (przeciążenie
narzędzi, stosowania narzędzi udarowych do nasadek przeznaczonych do pracy ręcznej);
2. zastosowania przez Użytkownika środków czyszczących lub konserwujących
nie
przeznaczonych do zabezpieczania elementów metalowych z warstwami ochronnymi
galwanicznymi;
3. nieodpowiedniego przechowywania i transportu Produktu przez Użytkownika (warunki
przechowywania powinny minimalizować wpływ warunków atmosferycznych na zjawisko
korozji, nie przechowywać nasadek w wilgoci, w środowisku mogącym niekorzystnie
wpływać powierzchnię nasadek, stosować preparaty chroniące przed korozją);
4. samowolnych zmian i/lub przeróbek produktu przez Użytkownika, które nie były uzgadniane
z Gwarantem;

- klucze zostały przerobione, uszkodzone przez Użytkownika lub noszą ślady ingerencji w ich
budowę przez Użytkownika.

Uwaga! Czynności związane z codzienną obsługą Produktu, wynikające m.in. z Instrukcji obsługi
Użytkownik wykonuje we własnym zakresie i na swój koszt.

Procedura reklamacyjna:

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej pracy Produktu, przed dokonaniem zgłoszenia
reklamacyjnego należy upewnić się czy wszystkie czynności określone w szczególności w
Instrukcji obsługi zostały wykonane w sposób prawidłowy.

2. Zgłoszenie reklamacji zaleca się dokonać niezwłocznie, najlepiej w terminie 7 dni od daty
zauważenia wady Produktu. Użytkownik, który nie jest konsumentem w rozumieniu ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny albo nie jest osobą fizyczną która zawarła umowę
w celu bezpośrednio związanym z jej działalnością gospodarczą, i z treści tej umowy
wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w
szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, traci
uprawienia wynikające z niniejszej gwarancji w przypadku niezgłoszenia reklamacji w
terminie 7 dni.

3. Zgłoszenie reklamacji można dokonać m.in. w punkcie zakupu Produktu, w serwisie
gwarancyjnym lub pisemnie na adres: DEDRA EXIM sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800
Pruszków.

Użytkownik może złożyć reklamację przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie
internetowej www.dedra.pl. („Formularz zgłoszenia reklamacji z tytułu gwarancji”)-zakładka
Wsparcie Techniczne\Gwarancje.

Adresy serwisów gwarancyjnych dla poszczególnych krajów dostępne są na stronie www.dedra.pl.
W przypadku braku serwisu gwarancyjnego dla danego kraju zgłoszenia reklamacyjne z tytułu
gwarancji zaleca się kierować na adres: DEDRA EXIM sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków
(Polska).

4. Mając na uwadze bezpieczeństwo Użytkownika zakazuje się korzystania z wadliwego
Produktu.

Uwaga!!! Korzystanie z wadliwego Produktu jest niebezpieczne dla zdrowia i życia Użytkownika.

5. Wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji nastąpi w terminie 14 dni roboczych,
licząc od dnia dostarczenia reklamowanego Produktu przez Użytkownika.

6. Przed dostarczeniem wadliwego Produktu do reklamacji zaleca się jego oczyszczenie.
Reklamowany Produkt zaleca się dokładnie zabezpieczyć przed uszkodzeniami w
transporcie (zaleca się dostarczyć reklamowany Produkt w oryginalnym opakowaniu).

7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Produktu
objętego gwarancją Użytkownik nie mógł z niego korzystać.

8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

