AGED - Kupon Gwarancyjny nr 1

Data zgłoszenia naprawy : …………………………………..

seria

N

Nazwa sprzętu: ………...….…… Ty p i model: …………..
Numer f abry czny : ………………………………………..….

456254

Nazwa sprzętu: ..................... Typ i model: .............
Numer fabryczny: ......................................

Data wy konania naprawy : ……………………………….....
Rodzaj uszkodzenia: ………………………………..…….....
Koszt naprawy : ………………………………………….…....
Nazwisko i podpis dokonującego naprawy oraz pieczątka

Data sprzedaży: ........................................
Pieczątka oraz podpis sprzedawcy:

Karta Gwarancyjna nr

seria

Nazwa sprzętu: ..............................................
Model: ............................................................
Numer fabryczny: ..........................................
Data sprzedaży: ............................................
Pieczątka sklepu oraz podpis sprzedawcy:

N

456254

DYSTRYBUTOR:
AGED Sp. z o.o
05-800 Pruszków , ul. 3-go Maja 8
tel. (22) 738 31 46/47,
fax. (22) 738 31 47

WARUNKI GWARANCJI

AGED - Kupon Gwarancyjny nr 2

Data zgłoszenia naprawy : …………………………………..

seria

N

Nazwa sprzętu: ………...….…… Ty p i model: …………..
Numer f abry czny : ………………………………………..….

456254

Nazwa sprzętu: ......................................................
Model: ...................................................................

Data wy konania naprawy : ……………………………….....
Rodzaj uszkodzenia: ………………………………..…….....
Koszt naprawy : ………………………………………….…....
Nazwisko i podpis dokonującego naprawy oraz pieczątka

Numer fabryczny: ...................................................
Data sprzedaży: .....................................................
Nazwisko i podpis dokonującego naprawy oraz pieczątka
.............................................................................

AGED - Kupon Gwarancyjny nr 3

Data zgłoszenia naprawy : …………………………………..

seria

N

Nazwa sprzętu: ………...….…… Ty p i model: …………..
Numer f abry czny : ………………………………………..….

456254

Nazwa sprzętu: ......................................................
Model: ...................................................................

Data wy konania naprawy : ……………………………….....
Rodzaj uszkodzenia: ………………………………..…….....
Koszt naprawy : ………………………………………….…....
Nazwisko i podpis dokonującego naprawy oraz pieczątka

Numer fabryczny: ...................................................
Data sprzedaży: .....................................................
Nazwisko i podpis dokonującego naprawy oraz pieczątka
.............................................................................

AGED - Kupon Gwarancyjny nr 4

Data zgłoszenia naprawy : …………………………………..

seria

N

Nazwa sprzętu: ………...….…… Ty p i model: …………..
Numer f abry czny : ………………………………………..….

456254

Nazwa sprzętu: ......................................................
Model: ...................................................................
Numer fabryczny: ...................................................
Data sprzedaży: .....................................................
Nazwisko i podpis dokonującego naprawy oraz pieczątka
.............................................................................

Data wy konania naprawy : ……………………………….....
Rodzaj uszkodzenia: ………………………………..…….....
Koszt naprawy : ………………………………………….…....
Nazwisko i podpis dokonującego naprawy oraz pieczątka

1.

Niniejsza gwarancja obowiązuje na terenie Polski i udzielana jest na:
- 24 m-ce od daty zakupu lub limit 9.999 zrobiony ch kaw dla linii 8...
- 24 m-ce od daty zakupu lub limit 6.000 zrobiony ch kaw dla linii 6... i 7...
Karta gwarancy jna ważna jest wraz z dowodem zakupu, który powinien zawierać datę zakupu i sy mbol sprzętu.
2. Ujawnione w ty m okresie usterki będą usuwane bezpłatnie przez wy mienione w karcie gwarancy jnej zakłady
serwisowe w terminie 14 dni roboczy ch od daty dostarczenia ekspresu do naprawy lub 30 dni roboczy ch
w przy padku konieczności dostawy części zamienny ch z zagranicy .
3. Przez naprawę gwarancy jną rozumie się wy konane przez zakład serwisowy czy nności o charakterze
specjalisty czny m, właściwe dla usunięcia usterki objętej gwarancją. Naprawa gwarancy jna nie obejmuje
czy nności przewidziany ch w instrukcji obsługi, do wy konania który ch uży tkownik jest zobowiązany we
własny m zakresie oraz na własny koszt ( np. uruchomienie, sprawdzanie działania oraz konserwacja
urządzenia). Pojęcie „naprawy " nie obejmuje czy nności związany ch z instalacją oraz konserwacją sprzętu.
Nieuzasadnione wezwanie spowoduje obciążenie uży tkownika kosztami dojazdu.
4. Gwarancją nie są objęte:
- uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszy stkie inne spowodowane działaniem lub zaniedbaniem
uży tkownika lub działaniem siły zewnętrznej (np.: przepięcia w sieci, wy ładowania atmosf ery czne, uży wanie
niezgodne z instrukcją obsługi).
- uszkodzenia powstałe wskutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zuży cia zgodnie z jego
właściwościami;
- uszkodzenia powstałe na skutek przeróbek i zmian konstrukcy jny ch dokonany ch przez uży tkownika;
- okoliczności, za które nie odpowiada producent ani sprzedawca, a w szczególności uszkodzenia na wskutek
niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, uży tkowania lub inny ch przy czy n leżący ch po stronie
uży tkownika lub osób trzecich.
5. Reklamującemu przy sługuje prawo wy miany sprzętu na nowy , jeżeli:
- w okresie gwarancji zakład serwisowy dokona 4 napraw, a sprzęt będzie nadal wy kazy wał usterki
uniemożliwiające uży tkowanie go zgodnie z przeznaczeniem.
- zakład serwisowy stwierdzi, że usunięcie usterki jest niemożliwe;
- naprawa nie jest wy konana w terminie wy mieniony m w pkt.2, lub inny m terminie uzgodniony m na piśmie z
reklamujący m.
6. Do przy jęcia reklamacji i wy konania naprawy gwarancy jnej upoważnione są zakłady serwisowe wy mienione
na odwrocie karty gwarancy jnej.
7. Fakty czną datę wy konania naprawy gwarancy jnej zakład serwisowy poświadcza w karcie gwarancy jnej.
8. Uprawnienia z ty tułu udzielanej gwarancji mogą by ć realizowane wy łącznie po przedstawieniu przez
uży tkownika ważnej karty gwarancy jnej i dowodu zakupu. Samowolne zmiany wpisów w karcie gwarancy jnej
lub dokony wanie napraw we własny m zakresie powodują utratę gwarancji.
9. Do czy szczenia sprzętu nie wolno uży wać ostry ch, drapiący ch gąbek, skoncentrowany ch środków
my jący ch, ani rozpuszczalników chemiczny ch.
10. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcy jny nie wy łącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień
kupującego wy nikający ch z niezgodnością towaru z umową.
11. Karta gwarancy jna bez wpisanej nazwy sprzętu, ty pu, modelu, numeru f abry cznego, dokładnej daty
sprzedaży oraz czy telnego stempla sklepu i nazwiska sprzedawcy jest nieważna.
12. Uży tkowanie ekspresu w celach komercy jny ch powoduje utratę gwarancji.

Wykaz punktów serwisowych NIVONA

Kupon stanowi załącznik do rachunku nr:

Serwis centralny AGED Sp. z o. o. ul. 3 M aja 8 05-800 Pruszków, Tel. 22 738 31 46 lub 22 738 31 47
e-mail nivona.serwis@aged.com.pl
Autoryzowanym serwisem marki Nivona w Polsce jest Grupa wszystkodokawy.pl

…………………………………………………………………………………
(jak na odwrocie)
Pieczęć i dokładny podpis montera
wykonującego naprawę

Wykaz punktów serwisowych poniżej oraz na stronie http://www.wszystkodokawy.pl

WOJEWÓDZTWO

MIASTO

NAZWA I ADRES ZAKŁADU

TELEFON

Dolnośląskie

Wrocław 58-200

Raf f e Caf f e ul. Legnicka 62

505 597 877

Kujawsko-pomorskie

B ydgoszcz 85-304

Serwis Autoryzowany AG D ul. Kcyńska 6a

Lubelskie

Lublin 20-410

F.H.U. ul. 1-go Maja 13A

Lubuskie

Zielona G óra 65-536

Serwis Autoryzowany AG D ul. Wyszyńskiego 34c

Łódzkie

Mazowiecki

Łódź 91-076
Zgierz 95-100
Kraków 31-902
Tarnów 33-100
Warszawa 04-088

DomFACH ul. Długosza 7/9
DomFACH ul. Parzęczewska 21
Dom Serwis Sp. z. o. o. os. Willowe 30
Mors ul. G raniczna 8a
Predom Service ul. Majdańska 9

Podkarpackie

Radom 26-600
Krosno 38-400

PTHU Caf eSerwis ul. Chrobrego 54
VITO-SERWIS ul. Legionów 2a

Rzeszów 35-073
B iałystok 15-704
G dańsk 80-172
Słupsk 76-200

G ASTRO-TECH ul. Dąbrowskiego 44
Kaf ka ul. Jana Pawła II 92
ITTC ul. Nobla 26
ARG ED ul. Piłsudskiego 7b

Śląskie
Świętokrzyskie

G liwice 44-100
Kielce 25-432

Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

Poznań 61-611
Szczecin 70-786

F. H. U. ul. B ytomska 1
wszystkodokawy.pl
ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 67
ANIRAX ul. Naramowicka 176D lok. 1
DOM-SERVICE ul. Kosynierów 10

52 379 31 02
692 419 244
81 536 21 69
501 148 808
68 323 10 10
68 323 10 80
691 396 483
42 716 40 97
12 644 87 64
14 626 00 99
22 845 59 58
662 215 837
48 360 66 66
13 432 28 93
13 436 24 16
17 853 31 48
78 483 45 55
58 306 17 34
59 845 61 56
59 843 54 88
501 757 195
32 231 87 91
41 369 22 22
662 152 770
61 828 74 87
91 431 31 60-62
506 045 126

Małopolska

Podlaskie
Pomorskie

Kupon stanowi załącznik do rachunku nr:

…………………………………………………………………………………
(jak na odwrocie)
Pieczęć i dokładny podpis montera
wykonującego naprawę

Kupon stanowi załącznik do rachunku nr:

…………………………………………………………………………………
(jak na odwrocie)
Pieczęć i dokładny podpis montera
wykonującego naprawę

Kupon stanowi załącznik do rachunku nr:

…………………………………………………………………………………
(jak na odwrocie)
Pieczęć i dokładny podpis montera
wykonującego naprawę

