KARTA GWARANCYJNA
Data zgłoszenia

Opis naprawy i pieczęć zakładu usługowego

44-100 Gliwice, ul. Dolnej Wsi 27
tel. (0-32) 330 11 79, 330 11 60, e-mail: serwis@benefit.pl
Nazwa towaru:

Data odbioru

AEE, Opticam, First
Typ:

Data zgłoszenia

Numer seryjny:

Opis naprawy i pieczęć zakładu usługowego

Data odbioru

Data sprzedaży: *

Data zgłoszenia

UWAGA: Data sprzedaży, typ urządzenia i numer seryjny
muszą być umieszczone na kontrolnych odcinkach A, B, C, D!
W przeciwnym wypadku karta gwarancyjna jest nieważna.

Opis naprawy i pieczęć zakładu usługowego

Pieczęć sklepu i podpis sprzedawcy

Data odbioru

Data zgłoszenia

Opis naprawy i pieczęć zakładu usługowego

Data odbioru

Nr seryjny: ..........................................

D

Kupon kontrolny naprawy

Typ: ...................................................

Nr seryjny: ..........................................

C

Kupon kontrolny naprawy

*

Data sprzedaży:

Typ: ...................................................

Nr seryjny: ..........................................

B

Kupon kontrolny naprawy

*

Typ: ...................................................

Nr seryjny: ..........................................

Kupon kontrolny naprawy

A

WYPEŁNIA SPRZEDAWCA

Typ: ...................................................

Data sprzedaży:

*

WYPEŁNIA SPRZEDAWCA

Data sprzedaży:

WYPEŁNIA SPRZEDAWCA

*
WYPEŁNIA SPRZEDAWCA

Data sprzedaży:

-----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

Serwis Centralny:
Gliwice, ul. Dolnej Wsi 27, tel. (032) 330 11 79

Warunki gwarancji:
 Gwarancja jest ważna na terenie Polski. Gwarantem jest firma Benefit
w Gliwicach.
 Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży urządzenia.
Ujawnione w tym okresie wady materiałowe lub wady wykonania będą
usunięte przez udzielającego gwarancji.
 Naprawa gwarancyjna nie obejmuje uszkodzeń wynikających z
niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania i przechowywania
urządzenia lub zdarzeń losowych, za które producent ani sprzedawca nie
odpowiada.
 Nabywca traci wszelkie prawa gwarancyjne w wyniku samowolnych napraw
lub przeróbek.
 Reklamowane urządzenie należy przedłożyć wraz z ważną kartą gwarancyjną
w punkcie, w którym zostało nabyte.
 Data sprzedaży, typ urządzenia i numer seryjny urządzenia muszą być
umieszczone na kontrolnych odcinkach A, B, C i D. W przeciwnym przypadku
karta gwarancyjna jest nieważna.
 Niniejsza gwarancja nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego
wynikających z niezgodności towaru z umową – zgodnie z ustawą
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
 Uprawnienia i obowiązki z tytułu gwarancji określa ustawa z dnia 27 lipca
2002 r. (Dz.U. nr 141, poz. 1176)
UWAGA: Dokonywanie na karcie gwarancyjnej poprawek przez osoby
nieupoważnione
może
spowodować
utratę
praw
gwarancyjnych.

pieczątka serwisu

Opis czynności:

pieczątka serwisu

Data naprawy:
Opis czynności:

pieczątka serwisu

Odcinek D
Data zgłoszenia:
Data naprawy:
Opis czynności:

pieczątka serwisu

WYPEŁNIA SERWIS

Data naprawy:

Data zgłoszenia:

WYPEŁNIA SERWIS

Opis czynności:

Data zgłoszenia:

WYPEŁNIA SERWIS

Data naprawy:

Odcinek C

Odcinek B
WYPEŁNIA SERWIS

Odcinek A
Data zgłoszenia:

