
Kartagwarancyjna
Medel Family Plus

 Urządzenie objęte jest 5 lat gwarancją liczoną od daty zakupu w przypadku uszkodzeń materiału lub produkcji.

 W ramach gwarancji uszkodzone elementy zostaną za darmo wymienione na nowe lub naprawione. 

 Gwarancja  nie  obejmuje  dostarczanych  wraz  z  urządzeniem  akcesoriów  oraz  części  podlegających 
naturalnemu zużyciu. 

 Urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez autoryzowany serwis.

 Urządzenie należy przesłać do serwisu w celu naprawy w ciągu 8 dni od stwierdzenia usterki.

 Koszty transportu pokrywa użytkownik.

 Naprawy nie objęte warunkami gwarancji pokrywa użytkownik.

 Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub uszkodzeń powstałych 
nie z winy producenta (upadek, nieprawidłowy transport).

 Gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody, pośrednie lub bezpośrednie, wyrządzone osobom 
bądź urządzeniom, gdy urządzenie nie działało.

 Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego rachunkiem bądź fakturą, które należy dołączyć do 
karty gwarancyjnej.

 Brak  poprawnie  wypełnionej  karty  gwarancyjnej  uprawomocnionej  rachunkiem jest  jednoznaczne  z  utratą 
gwarancji.
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Utylizacja niepotrzebnego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii  Europejskiej.  Obecność 
tego symbolu na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie można pozbyć się tego produktu w taki  
sam sposób jak odpadów z gospodarstw domowych. W związku z tym jesteście państwo odpowiedzialni za 
utylizację zużytego sprzętu i  jesteście zobowiązani dostarczyć go do autoryzowanego punktu recyklingu 
niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sortowanie, usuwanie i recykling zużytego sprzętu 
przyczyni  się  do  ochrony  zasobów  naturalnych  i  zapewnia,  że  recykling  odbywa  się  w/g  zasad 
poszanowania zdrowia ludzkiego i  środowiska.  Aby uzyskać więcej informacji  na temat punktów zbiórki  
zużytego  sprzętu,  należy  skontaktować  się  z  lokalnymi  władzami  bądź  z  lokalnym  punktem  utylizacji 
odpadów domowych.
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