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KARTA GWARANCYJNA - WARUNKI GWARANCJI (KGWG):
1. Funkcjê Gwaranta sprawuje firma HARDER, ul. Jasielska 8B, 60-476 Poznañ.
2. O ile Gwarant nie wska¿e inaczej, naprawy gwarancyjne wykonywane s¹ przez Centrum Serwisowe Gwaranta (zwane dalej CSG) 
3. Gwarancji udziela siê na okres 2 lat od daty zakupu urz¹dzenia przez u¿ytkownika
4. Zakres gwarancji obejmuje wy³¹cznie wady jakoœciowe wynikaj¹ce z winy producenta
5. Gwarancja nie obejmuje:
    a) uszkodzeñ wynikaj¹cych z niew³aœciwego u¿ytkowania, przechowywania i konserwacji oraz napraw polegaj¹cych na regulacji
    b) uszkodzeñ mechanicznych, termicznych, chemicznych i wszystkich innych spowodowanych dzia³aniem lub zaniechaniem u¿ytkownika
        albo dzia³aniem si³y zewnêtrznej (np. spowodowanych przez przedmioty obce, które dosta³y siê do wnêtrza np: korozja, woda, py³ itp)
    c) uszkodzeñ i zu¿ycia jakim ulegaj¹ przewody elektryczne, uszczelki, bezpieczniki przeci¹¿eniowe, uchwyty, klemy, dysze spawalnicze,
        koñcówki pr¹dowe, filtry i inne elementy zu¿ywaj¹ce siê w toku u¿ytkowania.
    d) czynnoœci przewidzianych w instrukcji, do których wykonywania zobowi¹zany jest  u¿ytkownik we w³asnym zakresie i na w³asny koszt
6. W przypadku stwierdzenia ingerencji w urz¹dzeniu nie pochodz¹cych od  CSG nastêpuje utrata praw gwarancyjnych
7. Naprawa zostanie wykonana niezw³ocznie, najpóŸniej w ci¹gu 30 dni od daty dostarczenia urz¹dzenia do CSG. Termin naprawy mo¿e ulec
    przed³u¿eniu o czas niezbêdny na dostawê czêœci zamiennych, w przypadku gdy Gwarant zamawia je u producenta.
8. Okres gwarancji zostaje przed³u¿ony o czas naprawy
9. Wszelkie wadliwe produkty lub czêœci, których wymiany dokonano w ramach naprawy gwarancyjnej staj¹ siê w³asnoœci¹ Gwaranta.
10. Roszczenia gwarancyjne bêd¹ realizowane przez naprawê sprzêtu
11. Reklamuj¹cemu przys³uguje prawo do wymiany sprzêtu na nowy wy³¹cznie w przypadku gdy:
      a) CSG stwierdzi na piœmie, ¿e usuniêcie wady jest niemo¿liwe
      b) Naprawa nie jest wykonana w terminie podanym w pkt 7 lub innym terminie ustalonym na piœmie z reklamuj¹cym
12. Odpowiedzialnoœæ Gwaranta  jest ograniczona do obowi¹zku usuniêcia wady reklamowanego sprzêtu
13. Uprawnienia z tytu³u gwarancji nie obejmuj¹ praw do domagania przez Reklamuj¹cego zwrotu utraconych zysków w zwi¹zku z awari¹
14. Karta gwarancyjna nie posiadaj¹ca informacji podanych poni¿ej jest niewa¿na:
    a) do³¹czony dowód zakupu
    b) wpisana data zakupu 
    c) rodzaj i model urz¹dzenia
    d) nr fabryczny urz¹dzenia (jeœli jest stosowany)
    e) pieczêæ punktu sprzeda¿y
    f) poni¿sza tabela uzupe³niona w wyniku rozmowy lub korespondencji (fax, e-mail) Zg³aszaj¹cego z przedstawicielem CSG

15. W sprawach nie unormowanych powy¿szymi warunkami maj¹ zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
16. Warunki gwarancji nie wy³¹czaj¹, nie ograniczaj¹ i nie zawieszaj¹ uprawnieñ konsumenta do dochodzenia praw wynikaj¹cych z tytu³u 

umowy konsumenckiej

PROCEDURA POSTÊPOWANIA REKLAMACYJNEGO:
1. W celu rozpoczêcia procedury naprawy w trybie D2D (”od drzwi do drzwi”) nale¿y dokonaæ Zg³oszenia Reklamacyjnego (e-mail, fax, lub 

telefonicznie) do CSG z podaniem: danych teleadresowych Zg³aszaj¹cego (w tym nr faxu i/lub adres e-mail, nr telefonu); daty i miejsca   
zakupu oraz rodzaju i modelu urz¹dzenia a tak¿e powodu reklamacji. 

2. Po zg³oszeniu reklamacji do CSG, Zg³aszaj¹cy otrzyma indywidualny Numer Serwisowy dla zg³oszonej reklamacji wraz z informacj¹ o firmie 
kurierskiej, która podejmie reklamowane urz¹dzenie od Zg³aszaj¹cego. Transport (firma kurierska) organizowany jest przez CSG.

3. Urz¹dzenie przygotowane do wysy³ki powinno mieæ odkrêcone ko³a transportowe i ew. inne wystaj¹ce elementy i byæ w oryginalnym 
opakowaniu wraz z wype³nion¹ kart¹ gwarancyjn¹ i kopi¹ dowodu zakupu. Na przesy³ce w widocznym miejscu musi byæ naniesiony Numer 
Serwisowy nadany po zg³oszeniu przez CSG. Dopuszcza siê przesy³anie sprzêtu w opakowaniu zastêpczym, jednak¿e Zg³aszaj¹cy bierze 
na siebie odpowiedzialnoœæ za ewentualne szkody powsta³e w wyniku transportu bez oryginalnego opakowania. 

4. Klient mo¿e ewentualnie zrezygnowaæ z procedury D2D i dostarczyæ wadliwy sprzêt (z dowodem zakupu, wype³nion¹ kart¹ gwarancyjn¹ 
i opakowaniem) do miejsca zakupu (Punktu Sprzeda¿y Detalicznej), mo¿e to jednak wyd³u¿yæ ogólny czas usprawnienia sprzêtu. 

data rozmowy, korespondencji
z  CSG    t e l / f ax /e -ma i l  
Numer Serwisowy nadany przez
p r z e d s t a w i c i e l a  C S G

rodzaj i model urz¹dzenia

data zakupu

pieczêæ sklepu i podpis sprzedawcy

nr faktury lub paragonu

imiê, nazwisko, adres i nr telefonu klienta

numer seryjny

ADNOTACJE O NAPRAWACH

Karta musi byæ wype³niona dok³adnie. Przed u¿yciem urz¹dzenia zapoznaæ siê z instrukcj¹ obs³ugi, przepisami bezpieczeñstwa u¿ytkowania 
oraz warunkami gwarancji. Wszelkie zmiany, wytarcia lub zamazania tej strony karty Gwarancyjnej uniewa¿niaj¹ gwarancjê.

podpiszakres naprawdata wykonaniadata zg³oszenia

kupon reklamacyjny nr 1

do karty gwarancyjnej

model

nr seryjny

pieczêæ i podpis sprzedawcy

adnotacja o naprawie

pieczêæ i podpis serwisu

kupon reklamacyjny nr 2

do karty gwarancyjnej

model

nr seryjny

pieczêæ i podpis sprzedawcy

kupon reklamacyjny nr 3

do karty gwarancyjnej

model

nr seryjny

pieczêæ i podpis sprzedawcy

adnotacja o naprawie

pieczêæ i podpis serwisu

adnotacja o naprawie

pieczêæ i podpis serwisu
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Centrum Serwisowe (CSG): ul. Jasielska 8b, 60-476 Poznañ
Gwarancja D2D (”od drzwi do drzwi”) - Zg³oszenia Reklamacyjne:

e-mail (24h):
fax (24h):

tel (pon-pt, godz.: 10-14):

serwis@harder.com.pl
061 842 21 28
061 820 64 43
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