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KARTA GWARANCYJNA 

Filipski udziela niniejszej gwarancji na 

miesięcy licząc od daty zakupu. 

TKA I PODPIS PUNKTU SPRZEDAŻY 

Bohaterów Getta 
501036860, e-mail 

WARUNKI GWARANCJI
 
Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar RP. 
karta jest ważna wyłącznie z dołączonym dowodem zakupu.
1. Sprawne urządzenie nie podlega gwarancji
2. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane bezpłatnie w terminie 21 dni 

roboczych od daty zgłoszenia reklamacji. 
3. W przypadku, gdy naprawa wymaga importu części zamiennych z zagranicy, termin 

naprawy może być wydłużony. 
4. Niniejszą gwarancją objęte są usterki spowodowane wadliwymi częściami i/lub 

defektami produkcyjnymi. 
5. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeżeli w okresie gwarancji 

upoważniony zakład stwierdzi, że usunięcie
dokonana minimum jedna naprawa przez upoważniony punkt naprawczy, a sprzęt 
będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające u
przeznaczeniem. 

6. Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku
skutek wypadków losowych, niewłaściwego/
niezgodności z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu, 
samowolnego naprawiania lub przeróbek s
karty gwarancyjnej. 

7. Gwarancji nie podlegają części obudowy i akcesoria podlegające normalnemu 
podczas w czasie eksploatacji jak zabrudzenia, zarysowania, wytarcie 

8. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych.
9. Karta gwarancyjna jest ważna po okazaniu dowodu zakupu, jeżeli jest ostemplowana 

przez sprzedawcę, posiada czytelnie i poprawnie wypełnione wszystkie rubryki bez 
zmian i skreśleń. 

10. Reklamujący jest zobowiązany dostarczyć urządzenie do punktu sprzedaży na własny 
koszt. 

11. Ewentualny koszt nieuzasadnionych roszczeń wynikających z warunków gwarancji oraz 
testowania ponosi Nabywca. 

12. W celu przyspieszenia realizacji naprawy gwarancyjnej 
towarem dostarczyć w pełni wypełniony formularz reklamacji towaru

13. Ewentualne spory związane z realizacją obowiązków gwarancyjnych będą rozstrzygane 
przez sąd właściwy dla siedziby Wiking Szczecin

14. Zakup urządzenia objętego niniejszą gwaranc
niniejszych warunków. 

15. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłą
zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności 

16. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu 
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym 
Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. 
sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,
następującym adresem: www.uokik.gov.pl
konsumenckich”. 

 
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki niniejszej 
gwarancji. 

 
 
…………………………………………………

(miejscowość, data i czytelny podpis)

WARUNKI GWARANCJI 
Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar RP. Niniejsza 

z dołączonym dowodem zakupu. 
Sprawne urządzenie nie podlega gwarancji. 
Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane bezpłatnie w terminie 21 dni 

 
W przypadku, gdy naprawa wymaga importu części zamiennych z zagranicy, termin 

Niniejszą gwarancją objęte są usterki spowodowane wadliwymi częściami i/lub 

sprzętu na nowy, jeżeli w okresie gwarancji 
że usunięcie wady nie jest możliwe lub zostanie 

przez upoważniony punkt naprawczy, a sprzęt 
będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z 

traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku uszkodzeń sprzętu powstałych na 
ypadków losowych, niewłaściwego/nieumiejętnego użytkowania lub 

niezgodności z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu, 
naprawiania lub przeróbek sprzętu, uszkodzeń mechanicznych, utrata 

części obudowy i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu 
w czasie eksploatacji jak zabrudzenia, zarysowania, wytarcie napisów itp.. 

Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych. 
Karta gwarancyjna jest ważna po okazaniu dowodu zakupu, jeżeli jest ostemplowana 

i poprawnie wypełnione wszystkie rubryki bez 

jest zobowiązany dostarczyć urządzenie do punktu sprzedaży na własny 

koszt nieuzasadnionych roszczeń wynikających z warunków gwarancji oraz 

W celu przyspieszenia realizacji naprawy gwarancyjnej należy wraz z reklamowanym 
formularz reklamacji towaru. 

Ewentualne spory związane z realizacją obowiązków gwarancyjnych będą rozstrzygane 
przez sąd właściwy dla siedziby Wiking Szczecin 

gwarancją jest równoznaczny z przyjęciem 

dany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie 
zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towar z umową 
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu 
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem 

Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o 
sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod 

w.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów 

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki niniejszej 

…………………………………………………. 
(miejscowość, data i czytelny podpis) 


