
KARTA GWARANCYJNA

URZĄZENIA PRODUKCJI LED-GLASS

Szanowni Państwo!

Życząc Państwu zadowolenia z użytkowania naszego produktu, udzielamy niniejszej gwarancji na bezawaryjne działanie
na okres 3 lat.

Wypełnia punkt sprzedający:

Model

Pieczątka i podpis

Nr katalogowy

Data zakupu

Nr faktury
paragonu 

ilość

OPIS PRODUKTU

1. Oprawa szklana SunLed 

Połączenie szkła, aluminium i jednej diody LED o mocy 1,2Wat, natężeniu 50-100lm. Wymiary: 100x100x10mm. Napięcie
zasilające AC 230V/50Hz.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Oprawa SunLed posiada uchwyty rozporowe sprężyste na wcisk ręczny nadtynkowy do puszki elektrycznej-montażowej Fi-
60mm.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

1. Przed użyciem przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi.

2. Nie wykorzystuj urządzenia do innych celów niż zostały przeznaczone.

3. Nie zanurzaj urządzenia, przewodu  w wodzie lub innych płynach.

4. Nie używaj uszkodzonego urządzenia, również wtedy gdy uszkodzony jest przewód.

5. W razie nietypowych dźwięków, zapachu lub dymu wydobywającego się  z urządzenia należy je natychmiast wyłączyć.

6. Nie korzystaj z urządzenia na wolnym powietrzu.

7. Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy je najpierw odłączyć od źródła prądu.

8. Nie wolno umieszczać urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektrycznych, palników kuchennych, piekarników itp.

9. Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękoma, a do czyszczenia używaj nawilżanych ściereczek.



Warunki gwarancji:

1. Reklamujący musi posiadać dowód zakupu i   wypełnioną kartę  gwarancyjną.  Karta gwarancyjna bez daty sprzedaży i
pieczęci sprzedawcy jest nieważna.

2. Montaż  musi być wykonany zgodnie z instrukcją.

3. Gwarancją objęte są wady, które ujawnione zostaną w okresie gwarancji i wynikają z przyczyn tkwiących w produkcie.

4. Wady  jawne-widoczne  winny  być  reklamowane  w  ciągu  14dni  od  daty  zakupu  ,  nie  później  jednak  niż  przed
zamontowaniem, wszelkie widoczne uszkodzenia i wady możliwe do stwierdzenia przed montażem nie podlegają reklamacji w
produkcie już zamontowanym.

5. Gwarancja traci ważność w przypadku:

- niewłaściwego montażu/podłączenia do sieci,

- niewłaściwego przechowywania, transportu i stosowania niezgodnie z przeznaczeniem,

- stosowania jakichkolwiek przeróbek,

- usterki  spowodowanej  przez  czyszczenie,  upadek,  nacisk  lub  inne  uszkodzenia  mechaniczne,  działanie  wysokiej
temperatury  lub  zdarzeń  losowych  takich  jak:  pożar,  przepięcia  sieci  elektrycznej,  wyładowania  elektryczne,
nieprawidłowe zasilanie, działanie środków chemicznych oraz okoliczności i sił wyższego rzędu,

- uszkodzeń widocznych nie zgłoszonych w chwili zakupu.

6. Sposób i miejsce reklamacji ustala producent.

7. W przypadku wymiany wadliwych produktów na nowe odbiorca zobowiązany jest  do wydania reklamowanej rzeczy z
chwilą otrzymania towaru wolnego od wad. 

8. W przypadku  nieuzasadnionej  reklamacji  dystrybutor  zastrzega  sobie  prawo  do  obciążenia  klienta  związanymi  z  tym
kosztami.

9. Dystrybutor udziela 36 miesięcznej gwarancji od daty zakupu. W przypadku zgłoszenia reklamacji dystrybutor zobowiązuje
się do:

- załatwienia  reklamacji  w  terminie  14  dni  roboczych  od  dnia  otrzymania  pisma  reklamacyjnego  wraz  z  kartą
gwarancyjną i dokumentem zakupu w sieci sprzedaży.

- Dystrybutor zobowiązuje się w terminie usunąć usterki lub wady w wybrany przez siebie sposób.

- Dystrybutor wymieni towar na wolny od wad w przypadku braku możliwości ich usunięcia lub jeśli po dokonaniu co
najmniej 3 napraw tego samego elementu nie stwierdzono pozytywnych efektów.

10. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z niezgodności towaru z 
umową.

Akceptuję warunki gwarancji   ...............................................................................

                                                                                 podpis klienta

PRZEBIEG PROCESÓW REKLMACYJNYCH

Data zgłoszenia reklamacji Pieczęć i podpis przyjmującego

Usterka

Opinia serwisu

Data naprawy Pieczęć i podpis

www.led-glass.pl


