KARTA GWARANCYJNA Automat Basat IPS - Logic
1. Firma Ba-sat s.c. zwana dalej sprzedawcą gwarantuje użytkownikowi dobrą jakośd i sprawne działanie urządzenia pod warunkiem
poprawnej instalacji, przechowywania, eksploatacji urządzenia i przeglądów gwarancyjnych zgodnie z wskazówkami zawartymi w instrukcji
obsługi.
2. Naprawy gwarancyjne nie obejmują czynności przewidzianych w instrukcji obsługi do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we
własnym zakresie.
3. Gwarancja udzielona jest na okres 24 miesiące od daty sprzedaży.
4. Przekazując urządzenie do naprawy gwarancyjnej użytkownik ma obowiązek okazania karty gwarancyjnej, bez śladów zmian i ingerencji w
jej treśd oraz ingerencji w urządzenie.
5. W przypadku stwierdzenia braku usterek w reklamowanym urządzeniu użytkownik obciążony zostanie kosztami związanymi z dojazdem
oraz czynnościami diagnostycznymi dokonanymi przez pracownika serwisu.
6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeo spowodowanych zdarzeniami takimi jak uderzenie pioruna , przepięcie w linii energetycznej
uszkodzeniem mechanicznym, pożarem zalaniem, lub innymi niekontrolowanymi zjawiskami niezależnymi od sprzedawcy i producenta.
7. Warunkiem całego okresu gwarancji 24 miesiące będą płatne* przeglądy gwarancyjne dokonywane przez autoryzowany serwis firmy
Ba-sat s.c. Przeglądy serwisowe dokonane zostaną po zakooczonym sezonie sprzedaży lub nie rzadziej niż jeden raz w roku.
8. Przeglądy wykonywane będą w miejscu zainstalowania urządzenia po wcześniejszym ustaleniu terminu przeglądu z autoryzowanym
serwisem.
9. Obowiązek ustalenia terminu przeglądu spoczywa na użytkowniku urządzenia.
10. Niedopełnienie obowiązku przeglądu gwarancyjnego skutkuje utratą gwarancji.
11. Firma Ba-sat s.c. zastrzega sobie możliwośd wprowadzenia poprawek i zmian w oprogramowaniu urządzenia jeśli takie poprawki powstaną
w trakcie trwania gwarancji.
12. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w terminie 24 godzinnym od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych. Z
wyłączeniem szczególnych przypadków, kiedy wada nie ma charakteru trwałego i konieczna jest dłuższa diagnostyka urządzenia,.
13. Użytkownik traci prawo do napraw gwarancyjnych w przypadku ingerencji w układ elektroniczny urządzenia (np. dokonanej przez punkt
napraw inny niż autoryzowany serwis sprzedawcy)
14. Użytkownik traci prawo do napraw gwarancyjnych w przypadku kiedy pomieszczenie lub otoczenie ,w którym użytkowane jest urządzenie
nie spełnia wymogów określonych w instrukcji obsługi.
15. Jeśli usterka zostanie spowodowana z wadliwego użytkowania urządzenia lub z jakichkolwiek innych przyczyn spowodowanych przez
użytkownika lub innych zdarzeo losowych to naprawa nastąpi na koszt użytkownika jak i doliczone zostaną koszty dojazdów serwisanta.
16. Gwarancja nie daje użytkownikowi prawa do domagania się zwrotu zysków związanych z uszkodzeniem urządzenia.
17. Postanowienia gwarancji nie mają wpływu na ustawowe prawa konsumenta, zgodne z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi
ani na uprawnienia konsumenta względem sprzedawcy które wynikają z umowy kupna-sprzedaży.
18. Kupujący akceptuje warunki gwarancji potwierdzając zgodę poprzez złożenie swojego podpisu na karcie gwarancyjnej. Karta gwarancyjna
bez podpisu kupującego jest nieważna.
* Na koszt przeglądu serwisowego składa się :
-koszt dojazdu 1,20 zł/km liczone od siedziby usługodawcy do miejsca zainstalowania urządzenia.
-diagnostyka urządzenia.
- wykonanie czynności serwisowych - wymiana uszczelnieo, noży obierających, czyszczenie skraplaczy, sprawdzenie szczelności - uzupełnienie ewentualnych
ubytków gazu, konfiguracja poprawnego działania urządzenia.
Koszty dokonania serwisu mogą ulec zmianie ze względu na zmianę cen elementów podlegających wymianie lub zwiększeniu kosztów dojazdu które nie będą
zależne od usługodawcy.
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