
Warunki Gwarancji LG 

1. Gwarancja dotyczy wyrobów powszechnego użytku dystrybuowanych przez LG 

Electronics Polska Sp. z o.o. na terenie Unii Europejskiej. 

2. LG Electronics Polska Sp. z o.o. gwarantuje sprawne działanie sprzętu, na który wydana 

jest niniejsza Karta Gwarancyjna, pod warunkiem korzystania ze sprzętu zgodnie z 

przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji 

Obsługi. 

3. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli sporządzona jest na oryginalnym druku lub 

dostarczonym przez sprzedawcę duplikacie oryginalnej karty gwarancyjnej i zawiera 

następujące dane: nazwę sprzętu, model, numer fabryczny, datę sprzedaży, pieczęć i 

podpis sprzedawcy oraz podpis klienta. Dokonywanie jakichkolwiek skreśleń lub 

poprawek w karcie gwarancyjnej pociąga za sobą jej unieważnienie. 

4. LG Electronics Polska Sp. z o.o. udziela gwarancji na okres 24 miesięcy oraz 

ograniczonej gwarancji rozszerzonej wskazanej w tabeli „Gwarancja rozszerzona”, 

licząc od daty wydania sprzętu. Realizacja uprawnień gwarancyjnych odbywać się 

będzie po przedstawieniu ważnej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu oraz 

potwierdzeniu zgodności zapisów w karcie gwarancyjnej ze stanem faktycznym lub 

bezspornym udowodnieniu przez konsumenta, iż sprzęt znajduje się w okresie 

gwarancji. 

5. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie, w możliwie krótkim 

terminie, nieprzekraczającym 14 dni, licząc od daty przyjęcia sprzętu do naprawy. 

6. W przypadku naprawy poza miejscem użytkowania, sprzęt powinien zostać 

dostarczony do właściwego miejsca lub przekazany do wysyłki w opakowaniu 

zmniejszającym ryzyko jego uszkodzenia podczas transportu (zalecane jest oryginalne 

opakowanie fabryczne). 

7. Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w 

sprzedanym urządzeniu. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn 

zewnętrznych, jak np.: mechaniczne, spowodowane zjawiskami atmosferycznymi, 

zanieczyszczenia, zalania, uszkodzenia powstałe wskutek użycia niewłaściwych 

materiałów eksploatacyjnych (np. środków czyszczących), wynikłe w procesie 

nieautoryzowanej aktualizacji lub zmiany oprogramowania wewnętrznego urządzenia. 

8. LG Electronics Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za straty finansowe lub 

inne następstwa cywilnoprawne powodowane wystąpieniem wady w reklamowanym 

urządzeniu. W szczególności dotyczy to: utraty obrotu, zysku, możliwych korzyści, 

utraty danych, informacji, uszkodzeń nośników. 

9. Gwarancją nie są objęte materiały i czynności należące do normalnej obsługi 

eksploatacyjnej, np. zainstalowanie sprzętu, programowanie, czyszczenie i 

konserwacja, wymiana bezpieczników, sprawdzenie działania. Usługi w/w są płatne 

przez Klienta. 

10. Klient traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji, w przypadku stwierdzenia 

dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych. Gwarancja może 

nie mieć zastosowania w sytuacji, gdy sprzęt używany jest do celów przemysłowych, 

komercyjnych lub innych niezgodnych z przeznaczeniem. 

11. LG Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosiła odpowiedzialności za terminowość 

napraw gwarancyjnych jeżeli działalność sieci serwisowej zakłócona zostanie 

nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze siły wyższej. 

12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień nabywcy 

wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 

czerwca 2014 roku poz. 827).   


