
KARTA GWARANCYJNA (12mc) STIHL

SPRZEDAWCA:
INTERNET TRADE SP. Z O. O.
GÓRALSKA 5
53-608
WROCŁAW

NIP 894-25-80-326

GWARANCJA  

1. Produkt został dokładnie sprawdzony przez producenta i posiada gwarancję jakości.
2. Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od daty zakupu. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie RP.
3. Naprawa w ramach gwarancji będzie dokonana po przedstawieniu:

- ważnej i poprawnie wystawionej karty gwarancyjnej
- faktury VAT z wyraźną datą zakupu i pieczątką sklepu, opisu usterki i numeru telefonu kontaktowego

4. Zgłoszenie     usterki     należy     dokonać     pisemnie     u     sprzedawcy. 
5. Naprawy w trakcie trwania gwarancji są wykonywane przez podmiot, który wyznacza sprzedawca

WARUNKI     GWARANCYJNE  
1. Gwarant odpowiada jedynie za wady wynikłe z przyczyny tkwiącej w sprzedanym sprzęcie.
2. Gwarant nie odpowiada za wady powstałe wskutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją obsługi, eksplo-

atacji sprzętu, niewłaściwego przechowywania, konserwacji, transportu itp., używania sprzętu w sposób nie-
zgodny z jego przeznaczeniem.

3. Gwarancja nie obejmuje: akumulatorków, ładowarek i części, które noszą ślady normalnego zużycia, części
eksploatacyjne oraz żyłki, szpule. Noże tnące, prowadnice i  łańcuchy tnące z powodu stępienia się, wyszczer-
bienia, skrzywienia.

4. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych takich jak urazy mechaniczne, zanie-
czyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwa instalacja, przepięcia instalacji energetycznej, ob-
sługa niezgodna z przeznaczeniem.

5. Kupujący ma obowiązek zachowania oryginalnego opakowania fabrycznego sprzętu przez cały okres obowią-
zywania gwarancji.

6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji użytkownik pokrywa pełne koszty testowania i transportu sprzętu. 
7. Przy wymianie produktu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez klienta ele-

mentów i koszt ich naprawy.
8. Jeżeli podczas okresu gwarancyjnego wystąpi usterka, która nie może być naprawiona, urządzenie zostanie

wymienione na nowe lub zostanie zwrócona równowartość zakupu.
9. Nie wydaje się duplikatów kart gwarancyjnych.
10. Karta gwarancyjna nie obowiązuje w przypadku odsprzedaży produktu. 
11. Gwarancja przyznawana jest wyłącznie na produkt zakupiony bezpośrednio u sprzedawcy
12. Termin załatwienia reklamacji na podstawie gwarancji wynosi maksymalnie do 31 dni roboczych.
13. Niniejsza gwarancja na sprzedany produkt konsumencki nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza upraw-

nień wynikających z niezgodności towaru z umową.
14. Niniejsza gwarancja wyłącza odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów.
15. Reklamowany produkt dostarczany jest do sprzedawcy z tytułu reklamacji na własny koszt.
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