Warunki Gwarancji:
Podane poniżej warunki gwarancji obowiązują wyłącznie
w sprzedaży konsumenckiej, do której mają zastosowanie przepisy z ustawy z dnia 27 lipca 2002r o szczególnych warunkach
sprzedaży oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Z 2002r, nr 141,
poz. 1176).
- CHDE POLSKA sp z o. o. s.k. udziela gwarancji na urządzenia
Microlife.
- Informacja o okresie gwarancji znajduje się w instrukcji obsługi
urządzenia.
- Urządzenia posiadają właściwości opisane w instrukcji obsługi
stanowiącej załącznik do karty gwarancyjnej oraz znak zgodności
CE.
- Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji urządzenie kupujący
może realizować wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Rozliczenia z tytułu udzielonej gwarancji kupujący zobowiązany
jest zgłosić najpóźniej do ostatniego dnia okresu gwarancji.
Początek biegu gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu urządzenia.
Data zakupu urządzenia musi być udokumentowana na prawidłowo
wypełnionej i podstemplowanej przez sprzedawcę karcie gwarancyjnej lub na pokwitowaniu zakupu (paragon, faktura).
Z tytułu udzielonej gwarancji CHDE POLSKA sp z o. o. s.k.
zobowiązana jest:
- wymienić urządzenie na nowe odpowiadający właściwościom
opisywanym w instrukcji dołączonej do opakowania, w przypadku istnienia nie podlegającej naprawie niezgodności urządzenia
z opisanymi w instrukcji właściwościami
lub
- zapewnić bezpłatną wymianę wszystkich części urządzenia
uszkodzonych wskutek wad materiałowych lub błędów produkcyjnych, bądź naprawy uszkodzonych części urządzenia w celu doprowadzenia ich do stanu odpowiadającego opisanym w instrukcji
właściwościom.

Gwarancja, nie obejmuje uszkodzeń powstałych wskutek
nieprawidłowego stosowania urządzenia lub manipulacji przez
osoby nieuprawnione.

W przypadku zgłoszenia reklamacji prosimy o kontakt
z autoryzowanaym serwisem Microlife: CHDE POLSKA
sp z o. o. s. k. ul. Biesiadna 7, 35-304 Rzeszów
tel. 0-801-811-811

W celu zapewnienia najwyższej jakości usługi gwarancyjnej
i pogwarancyjnej kupujący powinien wpisać w wyznaczonej części
karty gwarancyjnej swoje imię i nazwisko oraz kontaktowy
numer telefonu. Część karty gwarancyjnej z wpisanymi danymi
kontaktowymi klienta zostaje oddzielona i pozostaje w punkcie
zakupu urządzenia. Klient dokonujący zakupu za pośrednictwem
sklepu internetowego powinien dokonać rejestracji urządzenia
na stronie www.chde.pl w zakładce „rejestracja urządzenia”.
Okresy gwarancji na wybrane urządzenia
Produkt
Ciśnieniomierze:BP A200 AFIB, BP A150, BP
A150 AFIB, BP A100,BP A100PLUS, BP W100,
BP W90, BP A80, BP A1 Basic, BP A2 Basic,
BP A3L PC,
Ciśnieniomierze: BP A50, BP 3AG1

Czas trwania gwarancji (miesiące)
60 (36 mankiet)

36 (36 mankiet)

Ciśnieniomierze manualne: AG1-20, AG1-40

24

Termometr NC 150

60

Tremometry na podczerwień

24

Termometry pozostałe

24

Inhalatory - NEB 50A,NEB100B
- NEB 10A

36
60

Pikflometry

24

Poduszki / Koce grzewcze

24

Wagi

24

Model urządzenia:

Opis wykonanej naprawy

GWARANCJA JEST WAŻNA WYŁĄCZNIE
Z DOKUMENTEM ZAKUPU
Numer seryjny:

Data sprzedaży:

Podpis sprzedawcy:

CHDE POLSKA sp z o. o. S.K.
ul. Biesiadna 7, 35-304 Rzeszów
Infolinia 0-801811811
www.chde.pl www.microlife.pl

Pieczątka i podpis

Pieczęć sprzedawcy

Tel. 17-229-37-89 22-789-31-30 32-268-39-84

Data i podpis:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę
CHDE Polska sp. z o.o. s.k. dla celu zapewnienia najwyższej
jakośći obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej zgodnie z art.
23, 24 i 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z poź. zm.).

Model urządzenia:

Numer telefonu:

Nazwisko:

Imię:

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuje warunki gwarancji.

Lp. Data naprawy

KARTA GWARANCYJNA
PRODUKTU MICROLIFE

