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Inter-Comp.Pl

Koronowo, 2012-00-00
Pokwitowanie zrealizowanego zamówienia.

Nr zamówienia:
Nr WZ:

0XXXX/2012
XXX/2012

Data złożenia zamówienia:
Data zrealizowania:
Status:
Treść zamówienia specjalnego:
1. Kamera Vivotek IP8332

2012-00-00 12:00:00
2012-00-00 12:00:00
zrealizowane

Nr seryjne:
1. 0002D11111111 (24 m-ce gwarancji)
Warunki gwarancji.
1.Firma INTER-COMP.PL MAREK KOWALSKI udziela gwarancji na zakupiony sprzęt na okres podany przy numerze seryjnym
widniejącym powyżej w potwierdzeniu zamówienia.
2.Wady uniemożliwiające eksploatację sprzętu zgodnie z przeznaczeniem, ujawnione w okresie objętym gwarancją będą usuwane
nieodpłatnie.
3.Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych.
4.Nieuzasadnione zwroty gwarancyjne będą obciążane kosztami operacyjnymi.
5.Pojęcie "naprawa" nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, które użytkownik powinien wykonać samodzielnie.
6.Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z czytelnym numerem fabrycznym
wraz z kompletnym wyposażeniem do serwisu Inter-Comp.Pl bąd po wskazaniu - bezporednio do serwisu producenta.
7.Naprawa gwarancyjna nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwej eksploatacji, przechowywania, konserwacji,
uszkodzeń spowodowanych awariami sieci energetycznej i wyładowaniami atmosferycznymi, zerwaniem lub uszkodzeniem plomb
gwarancyjnych, samowolnym wykonywaniem napraw lub przeróbek oraz uszkodzeń mechanicznych, które powstały z winy użytkownika.
8.Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na wolny od wad w następujących przypadkach: stwierdzono wadę fabryczną,
niemożliwą do usunięcia lub w okresie gwarancji dokonano pięciu napraw tej samej części a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające
eksploatację zgodnie z jego przeznaczeniem.
9.Firma INTER-COMP.PL MAREK KOWALSKI jako gwarant zastrzega sobie prawo oceny kwalifikacji uszkodzeń.
10.Czas trwania naprawy serwisowej sprzętu wynosi maksymalnie 21 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do sprzedawcy.
11.Karta gwarancyjna jest ważna z dowodem zakupu lub wysyłki (może być kopia).
12.Karta gwarancyjna bez daty sprzedaży, pieczątki i podpisu sprzedawcy oraz podpisu nabywcy jest nieważna.
UMOWA: NA WSZYSTKIE TOWARY SPRZEDAWANE DO CELÓW ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ STRONY
WYŁĄCZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY FIZYCZNE (art. 558 &1 KODEKSU CYWILNEGO)

Prosimy o rejestrację zgłoszenia w Systemie Obsługi Reklamacji
www.inter-comp.pl/?strona=reklamacje
INFOLINIA SERWISOWA: 801-000-759
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