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FLAT Karta Gwarancyjna
W mało prawdopodobnym przypadku wystąpienia trudności z nabytym produktem FLAT® prosimy skontaktować się z dystrybutorem
lub sprzedawcą detalicznym, od którego produkt został nabyty, w celu omówienia problemu lub roszczenia gwarancyjnego.
WARUNKI GWARANCJI
1. Produkt FLAT® jest objęty 12- (dwunasto-) miesięczną gwarancją od daty zakupu (chyba, że okres ten został w innym dokumencie przedłużony w
ramach specjalnych warunków przyznanych przez dealera, patrz dokumenty otrzymane od dealera), która podlega warunkom zawartym w niniejszym
dokumencie.
2. Produkt zostanie naprawiony lub wymieniony przez FLAT® lub upoważnionego dystrybutora FLAT®, jeżeli stwierdzi zgodnie z własnym uznaniem,
że jest wadliwy w myśl warunków niniejszej gwarancji i w okresie gwarancyjnym. (Jeżeli produkt nie jest objęty naszymi warunkami gwarancji, mogą
zostać pobrane opłaty za dokonanie inspekcji i opłaty manipulacyjne).
3. Naprawione lub wymienione części bądź produkty są objęte gwarancją przez ten z następujących okresów, który jest dłuższy: pozostałej części
okresu gwarancyjnego lub 90 dni od terminu naprawy.
4. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do produktów sprzedawanych i rozprowadzanych na rynkach międzynarodowych przez FLAT®
lub upoważnionych dystrybutorów FLAT® bądź punkty sprzedaży detalicznej.
5. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie, gdy produkt był używany zgodnie z zaleceniami producenta w normalnych warunkach
korzystania i przy dołożeniu należytej staranności (według oceny FLAT® lub upoważnionych dystrybutorów FLAT®) w myśl wszystkich warunków
wyszczególnionych w niniejszym dokumencie i instrukcji załączonej do produktu.
6. Czego niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje:
a) Wad i uszkodzeń powstałych w wyniku użycia niniejszego produktu niezgodnie z przeznaczeniem;
b) Wad i uszkodzeń powstałych w wyniku używania w niewłaściwy sposób, w niewłaściwych warunkach, niewłaściwego przechowywania,
narażenia na działanie wilgoci, smarów i rozpuszczalników, ekstremalnych zmian warunków otoczenia takich jak temperatura i stopień wilgotności,
w środowisku wilgotnym lub narażającym na rdzewienie, w wyniku nieupoważnionych modyfikacji, nieupoważnionych napraw, zaniedbania,
Nieostrożnego obchodzenia się z produktem, niewłaściwego użytkowania, wypadku, przeróbek, działań wojennych, siły wyższej;
c) Pęknięć lub uszkodzeń części zewnętrznych, z wyjątkiem tych, które zostały spowodowane bezpośrednio wadami materiałowymi lub wadami
wykonania;
d) Kosztów dostarczenia lub transportu produktu do dystrybutora;
e) Zwykłego zużycia;
f) Przypadków, w których produkt został otwarty, przerobiony lub naprawiony przez kogoś innego niż upoważniony dystrybutor FLAT® bądź
naprawiony przy użyciu niedopuszczonych części zamiennych.
7. FLAT® zastrzega sobie prawo do naprawy lub wymiany produktu na nowe lub odremontowane urządzenie. Wszystkie części lub wadliwe produkty,
które zostały wymienione lub zamienione, stanowią własność FLAT®.

GWARANCJA OGRANICZONA W STOPNIU DOPUSZCZALNYM PRZEZ STOSOWNE PRAWO: NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA STANOWI JEDYNĄ I
WYŁĄCZNĄ FORMĘ ZADOŚĆUCZYNIENIA PRZYSŁUGUJĄCEGO NABYWCY PRZECIWKO FLAT® I JEDYNE ORAZ WYŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE ZE STRONY FLAT®
Z TYTUŁU WAD PRODUKTU. NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA NIE WYKLUCZA ANI NIE OGRANICZA JEDNAK ŻADNYCH UPRAWNIEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH
NABYWCY NA MOCY STOSOWNYCH KRAJOWYCH LUB LOKALNYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH (USTAW).
W STOPNIU DOPUSZCZALNYM PRZEZ STOSOWNE PRAWO KRAJOWE LUB LOKALNE FLAT® NIE PRZYJMUJE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY LUB
SZKODY, UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW LUB POSZCZEGÓLNYCH FUNKCJI, UTRATĘ TRANSAKCJI HANDLOWYCH LUB
STRATY BĄDŹ SZKODY SPECJALNE CZY WTÓRNE. W STOPNIU DOPUSZCZALNYM PRZEZ STOSOWNE PRAWO KRAJOWE LUB LOKALNE ODPOWIEDZIALNOŚĆ
FLAT® OGRANICZA SIĘ DO WARTOŚCI NABYCIA PRODUKTU.

