
OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI 

 
1. Okres gwarancji trwa przez 24 miesiące licząc od daty sprzedaży podanej na 

dowodzie zakupu, jednak nie dłużej niż 30 miesięcy licząc od daty produkcji 
urządzenia (o ile EMMERSON nie podał inaczej). Usterki lub wady towaru 
ujawnione w tym okresie będą usuwane bezpłatnie zgodnie z warunkami 
gwarancji. W przypadku wymiany sprzętu na nowy okres gwarancji biegnie na 
nowo licząc od daty wymiany produktu przez SERWIS EMMERSON. 
Bezwarunkowo zobowiązania gwarancyjne kończą się z upływem 30 miesięcy od 
daty produkcji urządzenia. 

2. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium kraju, w którym zakupiono produkt. 

3. Za normy działania produktu uznaje się normy producenta.  

4. W ramach udzielonej gwarancji SERWIS EMMERSON zobowiązuje się do 
nieodpłatnej naprawy, wymiany wadliwego sprzętu lub w szczególnych i 
uzasadnionych przypadkach zwrotu gotówki za zakupiony produkt w terminie nie 
przekraczającym 21 dni roboczych licząc od dnia przyjęcia sprzętu przez SERWIS 
EMMERSON. W uzasadnionych przypadkach (skomplikowana naprawa, 
odesłanie produktu bezpośrednio do producenta, itp. przypadki) termin 
rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu. 

5. EMMERSON ogranicza swoje obowiązki gwarancyjne do naprawy lub wymiany 
reklamowanego sprzętu,  
o czym decyduje wyłącznie SERWIS EMMERSON. EMMERSON nie ponosi 
odpowiedzialności za uszkodzenia innych przedmiotów lub/i urządzeń natury 
rzeczywistej oraz wirtualnej. Ponadto wyklucza się wszelkie roszczenia wynikające  
z niepełnej użyteczności produktów, pokrycia strat lub utraconych zysków w 
związku z uszkodzeniem, awarią sprzętu oraz wszystkie inne zakresy 
odpowiedzialności. 

6. Zgłoszenie wady powinno nastąpić niezwłocznie po jej wykryciu. Reklamację 
produktu należy złożyć w miejscu zakupu lub przesłać na własny koszt 
bezpośrednio do SERWISU EMMERSON celem rozpatrzenia zgłoszenia 
reklamacyjnego. 

7. Warunkiem przyjęcia reklamacji przez SERWIS jest: 

 dostarczenie sprzętu w stanie kompletnym (wraz ze wszystkimi oryginalnymi 
akcesoriami oraz dokumentacją)  
w oryginalnym opakowaniu, 

 dostarczenie ważnej, czytelnie wypełnionej karty gwarancyjnej (wyłącznie dla 
produktów sprzedawanych z kartą gwarancyjną) wraz z czytelnym 
dokumentem potwierdzającym zakup produktu (paragon fiskalny lub faktura 
VAT zawierająca datę zakupu, nazwę produktu oraz dane sprzedawcy), 

 dostarczenie czytelnego opisu ujawnionej wady/usterki reklamowanego 
produktu. 

8. Gwarancja traci ważność w przypadku: 

 zakończenia okresu gwarancyjnego, 

 unieważnienia karty gwarancyjnej, 

 naruszenia, zerwania plomb gwarancyjnych, 

 zmiany, zamazania, usunięcia numeru seryjnego urządzenia, 

 wprowadzenia zmian konstrukcyjnych lub/i stwierdzenia jakichkolwiek innych 
nieautoryzowanych ingerencji. 



9. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktu i jego poszczególnych 
elementów, uszkodzeń lub/i nieprawidłowego działania sprzętu wynikającego 
przede wszystkim z niewłaściwego użytkowania, wszelkich uszkodzeń 
mechanicznych, chemicznych i termicznych obudowy, elementów i podzespołów 
zewnętrznych i wewnętrznych jak i wywołanymi nimi wad, zalania cieczą lub/i inna 
substancją a także uszkodzeń i wad określonych w warunkach gwarancji. 

Przed odesłaniem produktu zalecamy pisemne zgłoszenie rodzaju problemu lub 
wszelkich pytań dotyczących użytkowania i działania produktu. 
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