ODKURZACZE MOBILNE DYNABRADE
DWA LATA GWARANCJI

Mobilne odkurzacze Dynabrade z dwuletnią gwarancją

2 LATA

GWARANCJI

Firma Dynabrade udziela gwarancji na wszystkie odkurzacze mobilne produkcji Dynabrade obejmującą wady produkcyjne i
materiałowe w normalnych warunkach użytkowania i serwisowania na okres 2 lat od daty zakupu, jak określono w
niniejszej umowie.
Klient zobowiązany jest dostarczyć wadliwy odkurzacz do lokalnego, certyfikowanego centrum serwisowego Dynabrade w
ciągu 2 lat od daty zakupu. Po przeprowadzeniu analizy i inspekcji w centrum serwisowym Dynabrade, zostanie
wystawione potwierdzenie o zakwalifikowaniu odkurzacza do naprawy gwarancyjnej. W takiej sytuacji, centrum serwisowe
Dynabrad nieodpłatnie wykona naprawę lub wymieni odkurzacz.
Niniejsza gwarancja jest uwarunkowana użytkowaniem odkurzacza mobilnego zgodnie z zaleceniami fabrycznymi,
instrukcją obsługi oraz przepisami bezpieczeństwa. Gwarancja nie obejmuje urządzeń uszkodzonych w wyniku
nieprawidłowego użycia, zaniedbania lub wypadku, jak również stosowania nieodpowiednich filtrów. Gwarancja nie
obejmuje również urządzeń, które zostały w jakikolwiek sposób zmodyfikowane, co mogło mieć wpływ na ich normalne
działanie.
Niniejsza gwarancja NIE obejmuje części eksploatacyjnych, między innymi szczotek elektrycznych silnika, węży, złączek,
filtrów, worków i innych zużywających się części. Gwarancja firmy Dynabrade obejmuje wady produkcyjne części
eksploatacyjnych wyłącznie w momencie odbioru. Jeżeli, po otrzymaniu i przed użyciem, część eksploatacyjna lub osprzęt
okaże się wadliwa, centrum serwisowe Dynabrade nieodpłatnie naprawi lub wymieni wadliwą część lub osprzęt.
Aby móc zakwalifikować odkurzacz do naprawy gwarancyjnej, klient zobowiązany jest dostarczyć go na własny koszt do
centrum serwisowego Dynabrade. Do centrum serwisowego należy odesłać wadliwy odkurzacz wraz dokładnym opisem
problemu oraz kopią oryginalnej faktury, na której znajduje się model i numer seryjny urządzenia.

NINIEJSZA GWARANCJA ZASTĘPUJE WSZYSTKIE INNE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE,
OBEJMUJĄCE, MIĘDZY INNYMI, GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO
CELU, I NIE MA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, KTÓRE PRZEDŁUŻAJĄ NINIEJSZĄ GWARANCJĘ.
Firma Dynabrade nie ponosi odpowiedzialności za szkody produktów, mienia lub obrażeń osób z powodu niewłaściwego
użytkowania lub poprzez próby wykorzystania urządzenia do innych celów niż ustalone. FIRMA DYNABRADE NIE
PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KLIENTA LUB OSOBY TRZECIE ZA SZKODY SPECJALNE, WARUNKOWE,
PRZYPADKOWE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE. Odpowiedzialność firmy Dynabrade w odniesieniu do roszczeń z tytułu
jakichkolwiek innych szkód wynikających lub związanych z produkcją, sprzedażą, zakupem, niedostarczeniem,
użytkowaniem lub parametrami jakiegokolwiek produktu sprzedawanego przez Dynabrade w żadnym wypadku nie może
przekroczyć ceny zapłaconej za produkt.

www.dynabrade.com

