
OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI 

 
1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od daty sprzedaży podanej na 

dowodzie zakupu. Usterki lub wady towaru ujawnione w tym okresie będą 
usuwane bezpłatnie zgodnie z warunkami gwarancji. W przypadku wymiany 
sprzętu na nowy okres gwarancji biegnie na nowo licząc od daty wymiany 
produktu przez Serwis Emmerson. 

2. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium kraju, w którym zakupiono produkt. 

3. Za normy działania produktu uznaje się normy producenta.  

4. W ramach udzielonej gwarancji Serwis Emmerson zobowiązuje się do 
nieodpłatnej naprawy, wymiany wadliwego sprzętu, lub w uzasadnionych 
przypadkach braku możliwości naprawy, zwrotu gotówki za zakupiony produkt w 
terminie nie przekraczającym 21 dni roboczych licząc od dnia przyjęcia sprzętu 
przez Serwis Emmerson. W uzasadnionych przypadkach (np. skomplikowana 
naprawa, konieczność sprowadzenia części zamiennej) termin rozpatrzenia 
reklamacji i naprawy gwarancyjnej może ulec przedłużeniu. 

5. Producent ogranicza swoje obowiązki gwarancyjne do naprawy lub wymiany 
reklamowanego sprzętu, o czym decyduje wyłącznie Serwis Emmerson. 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia innych przedmiotów lub/i 
urządzeń natury rzeczywistej oraz wirtualnej. Ponadto wyklucza się wszelkie 
roszczenia wynikające z niepełnej użyteczności produktów, pokrycia strat lub 
utraconych zysków w związku z uszkodzeniem, awarią sprzętu oraz wszystkie 
inne zakresy odpowiedzialności. 

6. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić niezwłocznie po wykryciu wady. 
Reklamację produktu należy złożyć w miejscu zakupu lub przesłać reklamowany 
produkt bezpośrednio do Serwisu Emmerson celem rozpatrzenia zgłoszenia 
reklamacyjnego. Koszt dostarczenia produktu do serwisu pokrywa Kupujący. W 
przypadku wysłania reklamowanego produktu do Serwisu Emmerson, produkt 
powinien być spakowany w oryginalne opakowanie o ile Kupujący je posiada, lub 
zapakowany w sposób zapewniający bezpieczną przesyłkę sprzętu. Serwis 
Emmerson nie odpowiada za uszkodzenia sprzętu które nastąpiły podczas 
transportu do Serwisu. 

7. Warunki przyjęcia reklamacji przez Serwis Emmerson: 

 dostarczenie sprzętu w stanie kompletnym  

 dostarczenie ważnej, wypełnionej karty gwarancyjnej (dla produktów 
sprzedawanych z kartą gwarancyjną) lub potwierdzenia zakupu produktu 
(paragon fiskalny lub faktura VAT zawierająca datę zakupu, nazwę produktu 
oraz dane sprzedawcy), 

 dostarczenie czytelnego opisu ujawnionej wady/usterki reklamowanego 
produktu. 

8. Gwarancja traci ważność w przypadku: 

 zakończenia okresu gwarancyjnego, 

 unieważnienia karty gwarancyjnej (dla produktów sprzedawanych z kartą 
gwarancyjną) 

 naruszenia, uszkodzenia, zerwania plomb gwarancyjnych, jeśli występują 

 zmiany, naruszenia, usunięcia numeru seryjnego urządzenia, jeśli występuje 

 samodzielnego wprowadzenia zmian technicznych produktu lub stwierdzenia 
jakichkolwiek innych nieautoryzowanych ingerencji w produkt. 



9. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktu i jego poszczególnych 
elementów, uszkodzeń lub nieprawidłowego działania sprzętu wynikającego z 
niewłaściwego użytkowania, wszelkich uszkodzeń mechanicznych, chemicznych i 
termicznych obudowy, elementów i podzespołów zewnętrznych i wewnętrznych jak 
i wywołanymi nimi wad, zalania cieczą lub inną substancją, innych uszkodzeń i 
wad określonych w warunkach gwarancji. 

 

Przed wysłaniem produktu zalecamy skontaktowanie się z Serwisem i zgłoszenie 
wszelkich problemów w działaniu sprzętu, stwierdzonej wady / usterki sprzętu lub 
wszelkich pytań dotyczących użytkowania i działania sprzętu. 

 

SERWIS EMMERSON 
ul. Zaciszna 6, 63-200 Jarocin - Polska 
tel. (62) 505 45 45 fax. (62) 505 28 27 

serwis@emmerson.com.pl 

Pn. – Pt.  8:00 – 16:00 
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