KARTA GWARANCYJNA
Producent:
HERDEGEN – Francja
Dystrybutor:
ASTON spółka z o.o., ul. Powstania Wlkp 45, 88 – 320 Strzelno
 52 318 38 57, 318 95 05, fax 52 318 37 01
Produkt:

nazwa

Nr kat:

WYPEŁNIA SPRZEDAWCA:
Pieczęć sprzedawcy:

Nr serii:

Wpisać numer podany na
etykiecie wyrobu. Jeśli
numeru nie podaje się –
wpisać numer dokumentu
zakupu ASTON.

data sprzedaży
UWAGA: Dla ważności gwarancji powyższa tabela musi być kompletnie wypełniona!

Na wyrób udziela się 12 miesięcznej gwarancji. Dla wyrobów, których zakup był refundowany przez
NFZ obowiązuje przedłużony okres gwarancji równy połowie okresu użytkowania określonego w
rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych, pod warunkiem, że okres użytkowania został w
rozporządzeniu określony w miesiącach lub w latach. Okres gwarancji liczy się od daty sprzedaży.
Gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Gwarancja obejmuje wszelkie wady materiałowe i produkcyjne ujawnione w czasie normalnej
eksploatacji. Warunkiem udzielenia gwarancji jest zapoznanie się użytkownika z instrukcją obsługi i
użytkowanie sprzętu zgodnie z tą instrukcją.
Gwarancją nie są objęte:
1. uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź
zaniechaniem działania użytkownika;
2. uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem lub używania
wyrobu uszkodzonego;
3. naturalne zużycie wyrobu lub jego części, zużywających się zgodnie z właściwościami lub
przeznaczeniem (np. nasadki gumowe)
Gwarancja traci ważność:
1. w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek przeróbek czy zmian konstrukcyjnych dokonanych w
sprzęcie przez osoby trzecie;
2. w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek prób dokonania zmian, przekreśleń lub poprawek na karcie
gwarancyjnej albo dokumencie zakupu.
Gwarancja jest ważna z dowodem zakupu i niniejszą kartą gwarancyjną, toteż prosimy o staranne
przechowywanie dokumentów otrzymanych od sprzedawcy.
Zgodnie z art.13, pkt4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Reklamacje należy zgłaszać w punkcie sprzedaży, gdzie zostaną ustalone warunki, termin i sposób
naprawy sprzętu, a jeżeli naprawa nie będzie możliwa – termin jego wymiany na nowy, wolny od wad.
Podane terminy nie przekroczą 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu dystrybutorowi.

KARTA GWARANCYJNA
Producent:
HERDEGEN – Francja
Dystrybutor:
ASTON spółka z o.o., ul. Powstania Wlkp 45, 88 – 320 Strzelno
 52 318 38 57, 318 95 05, fax 52 318 37 01
Produkt:

nazwa

Nr kat:

WYPEŁNIA SPRZEDAWCA:
Pieczęć sprzedawcy:

Nr serii:

Wpisać numer podany na
etykiecie wyrobu. Jeśli
numeru nie podaje się –
wpisać numer dokumentu
zakupu ASTON.

data sprzedaży
UWAGA: Dla ważności gwarancji powyższa tabela musi być kompletnie wypełniona!

Na wyrób udziela się 12 miesięcznej gwarancji. Dla wyrobów, których zakup był refundowany przez
NFZ obowiązuje przedłużony okres gwarancji równy połowie okresu użytkowania określonego w
rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych, pod warunkiem, że okres użytkowania został w
rozporządzeniu określony w miesiącach lub w latach. Okres gwarancji liczy się od daty sprzedaży.
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Gwarancją nie są objęte:
4. uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź
zaniechaniem działania użytkownika;
5. uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem lub używania
wyrobu uszkodzonego;
6. naturalne zużycie wyrobu lub jego części, zużywających się zgodnie z właściwościami lub
przeznaczeniem (np. nasadki gumowe)
Gwarancja traci ważność:
3. w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek przeróbek czy zmian konstrukcyjnych dokonanych w
sprzęcie przez osoby trzecie;
4. w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek prób dokonania zmian, przekreśleń lub poprawek na karcie
gwarancyjnej albo dokumencie zakupu.
Gwarancja jest ważna z dowodem zakupu i niniejszą kartą gwarancyjną, toteż prosimy o staranne
przechowywanie dokumentów otrzymanych od sprzedawcy.
Zgodnie z art.13, pkt4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Reklamacje należy zgłaszać w punkcie sprzedaży, gdzie zostaną ustalone warunki, termin i sposób
naprawy sprzętu, a jeżeli naprawa nie będzie możliwa – termin jego wymiany na nowy, wolny od wad.
Podane terminy nie przekroczą 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu dystrybutorowi.

