
   

 

Warunki gwarancji: 

Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres 2 (dwóch) lat od daty zakupu Produktów. 
Niniejsza gwarancja stanowi uzupełnienie i nie ogranicza w żaden sposób konstytucyjnych 
praw konsumenta. 
 
Gwarancja na produkt udzielana jest wyłącznie przy ścisłym przestrzeganiu zasad 
eksploatacji i wymagań bezpieczeństwa określonych w dokumentacji towarzyszącej 
produktom. Jeśli wady produktu wystąpią w okresie gwarancji, zostaną one usunięte 
bezpłatnie. 
 
Ograniczenia gwarancji 
Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania, jeśli: 
- niezbędne dokumenty (karta gwarancyjna i paragon) nie zostały dostarczone lub informacje 
w nich zawarte są niekompletne lub nieczytelne; 
- numer seryjny produktu jest zmodyfikowany, usunięty lub nieczytelny; 
 
Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli Produkty są wadliwe w wyniku: 
- uszkodzenia mechanicznego, przedostania się cieczy lub innych ciał obcych (w tym 
owadów) do produktu; 
- uderzenia pioruna, pożaru, powodzi, braku wentylacji i innych przyczyn niezależnych od 
producenta; 
- używania produktów niezgodnie z instrukcją obsługi; 
- instalacji i / lub użytkowania produktów niezgodnie z instrukcją obsługi; 
- naprawy lub adaptacji produktów wykonanych przez dowolną osobę lub organizację, z 
wyjątkiem autoryzowanych partnerów serwisowych. 
- jeżeli szkody (wady) są związane z niedopasowaniem standardu komunikacji wodnej i / lub 
sieci energetycznych. 
 
Niniejsza gwarancja nie przedłuża się i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, 
bezpośrednio lub pośrednio, wyrządzone ludziom, mieniu lub zwierzętom, jeżeli wynika to z 
nieprzestrzegania zasad działania, umyślnych lub niedbałych działań nabywcy lub osób 
trzecich. Jeśli urządzenie nie spełnia lokalnych przepisów, użytkownik nie powinien korzystać 
z urządzenia ani z dodatkowych opcji. 
 
Niniejsza gwarancja nie obejmuje okresowej konserwacji, napraw i wymiany części 
spowodowanych normalnym zużyciem, takich jak: wymiana filtrów i innych części o 
ograniczonym użytkowaniu. 
 
Niniejsza gwarancja dotyczy produktów zakupionych wyłącznie do użytku osobistego, a nie 
dla zysku. 
 

 

 



   

 

KARTA GWARANCYJNA 

URZĄDZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

 

Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za zakup! Informacje zawarte w tej karcie gwarancyjnej będą 

pomocne podczas kontaktu z pomocą techniczną oraz będą zawierać informacje o wykonanych 

pracach serwisowych. 

- Kupując, sprawdź pełny zestaw i wydajność produktów. 

- Załącz dokumenty zakupu do tej strony. 

- Pamiętaj, aby podać informacje o swoim urządzeniu. 

 

NAZWA MODELU:  

PIECZĘĆ SPRZEDAWCY: 

NUMER SERYJNY:  

DATA ZAKUPU:  

SPRZEDAWCA 
(NAZWA, ADRES):  

DODATKOWE INFORMACJE:  

 

 
 
 
 



   

 
Jeśli zakupiony produkt będzie wymagał serwisu gwarancyjnego, prosimy o kontakt z naszym 
partnerem serwisowym pod adresem i numerem telefonu wymienionymi poniżej. 
 
WSPARCIE TECHNICZNE  
Telefon: +48 62 76 67 770, poniedziałek-piątek 8-18 
Email: info@letmerepair.pl 
Strona internetowa: www.letmerepair.pl 
 
Kontaktując się z obsługą klienta, należy podać nazwę lub napisać: model, numer seryjny i 
datę sprzedaży. 
 
Uwaga! Niniejsza gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy istnieje poprawnie wypełniona 
karta gwarancyjna oraz oryginalny paragon z datą i miejscem sprzedaży. 
 

* Opłata za połączenie z pomocą techniczną może być naliczana. Sprawdź u swojego operatora koszt połączenia 

 

Punkt serwisowy: 

MIASTO NAZWA ADRES TELEFON 

Częstochowa Główne Centrum 
Serwisowe 

Ul. Częstochowska 
140, 62-800 Kalisz 

+48 62 76 67 770 

 


