Warunki gwarancji na mini znaki drogowe firmy SPH Credo
1. Firma SPH Credo zwana dalej Gwarantem zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie mini znaków
drogowych eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi.
2. Obowiązki Gwaranta wykonuje serwis gwarancyjny mieszczący się w siedzibie firmy w Pile przy al.
Wojska Polskiego 43.
3. Okres gwarancji na komplet mini znaków drogowych zgodny z dokumentem sprzedaży Faktura VAT nr
FV.................................................... udzielamy 12 miesięcznej gwarancji na prawach ogólnych.
4. Gwarancją objęte są elementy z których składa się znak: tarcza znaku z zamontowanym zatrzaskiem,
słupek i podstawa wykonane z materiału PCV na których powstały defekty w okresie od daty sprzedaży.
Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych błędami przy montażu i demontażu oraz użytkowaniu
znaków niezgodnie z ich przeznaczeniem.
5. Wady ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte w terminie maksymalnie 21 dni od daty
dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego Gwaranta.
6. Wymieniony wadliwy sprzęt i części stają się własnością Gwaranta.
7. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których
zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, jak np. montaż i demontaż,
sprawdzenie działania.
8. Utrata gwarancji następuje w przypadku:
a ) Nie stosowania się do warunków i ograniczeń narzuconych przez instrukcję obsługi i opinię
techniczną rzeczoznawców PZMot.
9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady powstałe z innych przyczyn aniżeli tkwiące w sprzęcie, a w
szczególności powstałe wskutek:
a) samowolne dokonywanych przez Klienta lub inną nieupoważnioną osobę napraw, przeróbek i zmian
konstrukcyjnych,
b) niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją obsługi eksploatacji, przechowywania,
c) mechanicznych uszkodzeń i zdarzeń losowych spowodowanych np. pożarem; powodzą, uderzeniem
pioruna oraz innymi nieprzewidzianymi wypadkami,
10. Niniejsze warunki gwarancyjne wraz z dowodem zakupu stanowią jedyną podstawę do realizacji
uprawnień.
11. Nie ujęte w warunkach gwarancji "przepisy gwarancyjne" reguluje Kodeks Cywilny.
12. Akceptacją warunków gwarancji jest dokonanie zakupu.
13. W przypadku nie wywiązania się z terminu płatności określonego na fakturze, paragonie gwarant
automatycznie odstępuję od umowy gwarancyjnej.

