Ograniczona Gwarancja Producenta Philips - Sprzęty gospodarstwa domowego
Uwaga: Sprzęt tylko do użytku domowego.
Philips Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa)
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000037385 oraz
posiadająca numer NIP 526-02-10-955, zapewnia użytkownika o dobrej jakości sprzętu, na który
została wydana niniejsza karta gwarancyjna.
Niniejsza karta gwarancyjna uprawnia do serwisu gwarancyjnego w Autoryzowanych Centrach
Serwisowych Philips Polska Sp. z o.o. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Warunkiem skorzystania z
uprawnień gwarancji jest przedstawienie w Autoryzowanym Centrum Serwisowym Philips Polska Sp.
z o.o. prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu.
Okres gwarancji wynosi 24 miesiące i liczy się od daty nabycia sprzętu. Niniejsza gwarancja
obowiązuje na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
W przypadku wad lub uszkodzeń sprzętu ujawnionych w okresie gwarancji Philips Polska Sp. z o.o.
bezpłatnie naprawi lub wymieni produkt na nowy w możliwie najkrótszym terminie.
W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów w produkcie Philips uprzejmie prosimy o kontakt z

Biurem Obsługi Klienta pod numerem 22 397 15 06 lub na www.philips.pl/support.
Niektóre usterki nie wymagają interwencji serwisu - w takich przypadkach nasi agenci zaproponują
najszybsze rozwiązanie problemu. Naprawami gwarancyjnymi nie są objęte czynności związane z
konserwacją i czyszczeniem urządzenia, opisane w Instrukcji Obsługi oraz części i akcesoria ulegające
zużyciu podczas normalnego użytkowania. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń
sprzętu oraz wad i uszkodzeń wynikłych na skutek:
- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania i konserwacji (np.
osadzenia się kamienia);
- niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji; - ingerencji nieautoryzowanego serwisu,
samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych;
- użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych;
- uszkodzenie powstało z przyczyn natury zewnętrznej (zjawisk atmosferycznych, przepięcia w sieci
energetycznej, niewłaściwego zasilania itp.).

- model i/lub numer seryjny (jeśli dostępny) zostały zmienione, usunięte lub są nieczytelne;
- naprawy lub modyfikacje produktu zostały wykonane poza Autoryzowanymi Centrami
Serwisowymi Philips;
- produkt jest używany do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach
przemysłowych.;
Zalecamy przechowywanie kompletnego, oryginalnego opakowania w celu zabezpieczenia produktu
przed czynnikami zewnętrznymi w trakcie procesu obsługi serwisowej.

