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                                  KARTA GWARANCYJNA    

  Nazwa sprzętu  Numer seryjny EcoLife Okres Gwarancji w  
miesiącach  

AirSensor model 
ECL01 

 24 miesiące 

 
 

Data sprzedaży  Numer dokumentu    
sprzedaży  

Pieczęć i podpis 
sprzedawcy  

   

 
 

                                         ADNOTACJE O NAPRAWACH 

Data 
przyjęcia/ 
wydania  

Przedłuż. 
Gwarancji 
(dni) 

Rodzaj 
czynności  

Nazwy 
podzespołów  

Nr 
seryjne  

GW* 
(mies.) 

Podpis i 
pieczęć 
serwisanta 

       
 

     

       
      

       

     

*Przy wymianie sprzętu wpisać długość gwarancji, przy naprawie wykreślić pole  
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WARUNKI GWARANCJI 
1. Niniejszym firma Ecolife, udziela Nabywcy gwarancji jakości na prawidłowe działanie zakupionego sprzętu opisanego 
szczegółowo w fakturze i karcie gwarancyjnej. 
2. Gwarancja niniejsza dotyczy produktów zakupionych w Unii Europejskiej i obowiązuje wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. 
3. Okres gwarancji na poszczególne produkty podany jest w Karcie Gwarancyjnej i rozpoczyna się od daty sprzedaży sprzętu. 
4. Do świadczenia gwarancyjnych usług serwisowych uprawniony jest Serwis Ecolife, 30-347 Kraków, Ul. Kapelanka 12, Tel: 12 
333 77 24 który obsługuje reklamacje dostarczanych drogą pocztową bądź spedycyjną, bądź dostarczanych osobiście, zgodnie 
z pkt.5 niniejszych warunków, zwany dalej SERWISEM. 
5. Dla realizacji uprawnień wynikających z gwarancji Nabywca powinien dostarczyć sprzęt objęty gwarancją do Serwisu w 
opakowaniu zabezpieczającym wraz z wymaganymi dokumentami szczegółowo opisanymi w punkcie następnym. Naprawiony 
sprzęt zostanie odesłany do Nabywcy na koszt Serwisu. Sprzęt przysłany na koszt. Serwisu nie będzie przyjmowany. W 
przypadku nieodpowiedniego zabezpieczenia sprzętu do transportu ryzyko uszkodzenia sprzętu ponosi wysyłający. 
6. Dla uznania reklamacji w okresie gwarancji, Nabywca zobowiązany jest do dostarczenie sprzętu do serwisu w opakowaniu 
zabezpieczającym, z należycie wypełnioną kartą gwarancyjną (tj. zawierającą: datę sprzedaży, numery seryjne urządzenia, 
pieczęć firmową Sprzedawcy, podpis wystawiającego kartę gwarancyjną i podpis klienta), popartą dowodem zakupu (faktura, 
rachunek lub paragon) oraz dołączonym opisem uszkodzenia.  
7. W przypadku zagubienia Karty Gwarancyjnej, serwis dopuszcza pisemne oświadczenie nabywcy o zakupie urządzenia z 
podaną datą zakupu, numerem seryjnym urządzenia, popartą dowodem zakupu (faktura, rachunek lub paragon).  
8. Ujawnione w okresie gwarancji wady uniemożliwiające eksploatację sprzętu zgodnie z przeznaczeniem będą bezpłatnie 
usunięte w jak najkrótszym terminie nie przekraczającym 21 dni roboczych od momentu dostarczenia sprzętu do Serwisu. W 
uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu. 
9. W ramach udzielonej gwarancji Gwarant zobowiązuje się do dokonania naprawy wadliwego sprzętu, to jest do: 
- usunięcia wad powstałych z przyczyn tkwiących w sprzęcie, 
- wymiany wadliwego sprzętu na wolny od wad (o identycznych lub lepszych parametrach technicznych), jeżeli dokonanie 
naprawy nie będzie możliwe, lub jeżeli w ocenie Gwaranta dokonanie naprawy będzie wymagało poniesienia większych 
kosztów niż wymiana uszkodzonego sprzętu na wolny od wad, 
- zwrotu zapłaconej za sprzęt kwoty, jeśli w ocenie Gwaranta naprawa bądź wymiana nie będzie możliwa 
10. Okres gwarancyjny ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy. 
11. Wszystkie uszkodzone podzespoły/części wymienione podczas naprawy stają się własnością serwisu. 
12. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Serwis może obciążyć Nabywcę kosztami logistycznoserwisowymi (ekspertyza, 
testy, materiały, transport). 
13. Wszelkie zmiany w treści Karty Gwarancyjnej są ważne jedynie wtedy, gdy są dokonywane i potwierdzone przez Serwis. 
14. Z tytułu udzielonej gwarancji, Gwarant nie odpowiada za utratę spodziewanych korzyści i poniesionych kosztów wynikłych z 
użytkowania lub niemożności użytkowania zakupionego sprzętu. 
15. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady tkwiące w sprzęcie. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub nieprawidłowego działania 
sprzętu wynikającego z: 
- uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad, 
- uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji i konserwacji sprzętu elektronicznego 
oraz wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Nabywcy lub stosowania nieoryginalnych materiałów 
eksploatacyjnych. 
- uszkodzeń powstałych podczas użytkowania sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem 
- uszkodzeń spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio zdarzeniami zewnętrznymi takimi jak np.: powódź, pożar, przepięcie 
linii energetycznej lub teletechnicznej, uderzeniem pioruna, itp. 
- uszkodzeń powstałych z winy działania oprogramowania takiego jak: wirusy komputerowe, programy śledzące, dialery, konie 
trojańskie, itp. 
16. Gwarancja nie obejmuje problemów współpracy zakupionego sprzętu z urządzeniami i oprogramowaniem firm trzecich. 
17. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych oraz inne szkody powstałe na skutek awarii zakupionego sprzętu. 
18. Gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne i podzespoły ulegające naturalnemu zużyciu w czasie użytkowania 
sprzętu (np. kabel zasilający USB). 
19. Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku: 
- naruszenia integralnej nierozbieralnej obudowy urządzenia (otwarcie urządzenia może nastąpić tylko w Serwisie przy pomocy 
specjalistycznych narzędzi) 
- naruszenia lub zatarcia nalepek zawierających kody i numery seryjne, 
- stwierdzenia uszkodzeń wynikających z sytuacji opisanych w pkt.17, 
- wszelkich prób napraw i przeróbek podejmowanych przez nieuprawnione osoby lub firmy, 
20. Przy zwrocie reklamowanego sprzętu Nabywca ponosi koszt naprawy bądź wymiany uszkodzonego sprzętu, kiedy to 
stwierdzone uszkodzenia wynikają z przyczyn, za które Gwarant nie ponosi odpowiedzialności. 
21. Nabywca zobowiązuje się o wszelkich wadach i usterkach sprzętu informować Sprzedawcę lub Serwis w ciągu 14 dni od 
daty wystąpienia uszkodzenia. 
22. Niniejsza gwarancja nie ogranicza w żaden sposób, nie zawiesza ani nie wyłącza uprawnień Nabywcy w stosunku do 
Sprzedawcy z tytułu roszczeń kontraktowych oraz ustawowych. 
23. We wszelkich sprawach nie uregulowanych powyżej mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
24. NIE WYDAJEMY duplikatów karty gwarancyjnej. 
 
............................................. 
Powyższą treść przeczytałem i akceptuję (data i podpis) 


