Karta gwarancyjna S.P.A.
Oryginał/kopia

Data rozpoczęcia gwarancji
Nazwa urządzenia: Alpha Tech
Typ: Ploter frezujący Celcio NR

Warunki gwarancji:
1. Firma VAS Sp. cywilna udziela gwarancji na w/w sprzęt na okres 12
miesięcy od daty sprzedaży. Wszelkie nieprawidłowo działające części ,
elementy w tym czasie zostaną nieodpłatnie wymienione poprzez
bezpłatną wysyłkę terminie 14 dni od momentu poinformowania na
pisemnie lub mailowo o awarii plotera, poprzez firmę spedycyjną.
Wymianę uszkodzonej części , elementu przeprowadza na swój koszt
użytkownik ( właściciel) przy zdalnej asyście pracownika serwisu.
2. Nieprawidłowo działające części , elementy to wady z przyczyn
tkwiących w towarze w chwili jego wydania utrudniająca lub
uniemożliwiająca korzystanie z towaru zgodnie z jego przeznaczeniem.
3. W przypadku, gdy naprawa połączona jest z wymianą części lub
usunięcie wady z powodu jej skomplikowania wymaga znacznego
nakładu pracy termin naprawy ulegnie stosownemu przedłużeniu, lecz nie
dłużej niż 30 dni.
Firma VAS Sp. cywilna dołoży należytej staranności aby usunąć wady w
możliwie jak najkrótszym terminie.
4. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia naprawy ,koszty związane z
ekspertyzą i czasem pracy serwisu ponosi Odbiorca.
5. Gwarancją nie są objęte:
• - mechaniczne uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady spowodowane
nieprawidłowym użyciem.
• zdarzeń losowych np. zmiana napięcia (np. przepięcia) w elektrycznej
sieci zasilającej
6. Jeżeli Odbiorca w stosunku do Sprzedawcy posiada przeterminowane
płatności, VAS Sp. cywilna ma prawo odmówić naprawy
gwarancyjnej do czasu uregulowania przeterminowanych należności.
7. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z
przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.

8. Firma VAS Sp. cywilna nie bierze odpowiedzialności za utratę
oprogramowania lub danych zawartych w pamięci urządzenia ani inne
straty finansowe wynikające z awarii urządzenia.
9. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady
fabryczne i prawne.
10. Firma VAS Sp. cywilna nie odpowiada za żadne straty Nabywcy
powstałe na skutek awarii urządzenia lub jego nieprawidłowego
działania , ani za żadne szkody bezpośrednie i pośrednie.
11. Firma VAS Sp. cywilna nie ponosi odpowiedzialności za błędne
wypełnienie karty gwarancyjnej.
12. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia wydania rzeczy.
W przypadku braku zapłaty za rzecz (pełnej ceny)-uprawnienia gwarancyjne będą realizowane dopiero po dokonaniu pełnej
zapłaty.
13. Ewentualne zastrzeżenia co do wad konstrukcyjnych podlegają
standardowym warunkom gwarancji.
14.Strony zgodnie rezygnują z praw z tytułu rękojmi za wady.
15. Obowiązki Gwaranta ogranicza się wyłącznie do napraw (bez wymiany
rzeczy na inną wolną od wad- dotyczy napędu wrzeciona).
16. Odbiorca został zapoznany z instrukcją konserwacji maszyny i
rodzajami płynów eksploatacyjnych używanych do urządzenia.
17. Odbiorca został przeszkolony i odebrał sprawne urządzenie pod
względem technicznym ,jakościowym i ilościowym zgodnym z
warunkami zamówienia , co potwierdziły oględziny i
przeprowadzone testy .
18.Odbiorca potwierdza odbiór wszystkich dokumentów potrzebnych do
pracy maszyny.
19. Odbiorca zobowiązany jest do przeprowadzenia pomiarów
elektrycznych w docelowym miejscu działania maszyny w
szczególności zerowania .
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