Produkujemy :  zagęszczarki do gruntu

 piły do nawierzchni

 pompę szlamową

GWARANCJA JAKOŚCI
Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Techniczne PROJECT sp. z o.o. z siedzibą w Lęborku ul. Pionierów
15 udziela na podstawie przepisu art. 577 § 1 i nast. k.c. gwarancji na ................................................
......................................................................................... na niżej wymienionych warunkach:
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Gwarancja na sprawne działanie maszyny udzielona jest na 12 m-cy od daty zakupu.
Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji obejmuje wady fabryczne powstałe z
przyczyny tkwiącej w maszynie objętej gwarancją.
Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia powstałe w wyniku
niewłaściwego lub niezgodnego z załączoną DTR eksploatacją maszyny.
Dokonanie naprawy bez zgody Gwaranta przez Użytkownika lub innego wykonawcę nie
posiadającego umocowania do wykonania napraw gwarancyjnych powoduje utratę
uprawnień wynikających z gwarancji.
Gwarancja polega na przywróceniu prawidłowego funkcjonowania maszyny poprzez
bezpłatne naprawy lub wymianę części nie nadających się do użycia na nowe wolne od
wad.
Naprawy gwarancyjne są wykonywane przez Serwis Producenta i obejmują naprawę lub
wymianę uszkodzonego elementu, robociznę niezbędną do wykonania naprawy i
materiały niezbędne do wykonania naprawy gwarancyjnej.
Postanowień niniejszej gwarancji nie stosuje się w przypadku, gdy po wystąpieniu wady
w urządzeniu objętym gwarancją, Użytkownik zgodnie z treścią art. 579 par. 1 k.c. złoży
oświadczenie o skorzystaniu z uprawnień wynikających z rękojmi.
W przypadku nie złożenia przez Użytkownika przy zgłoszeniu wady oświadczenia o
wyborze przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi, obowiązywać będą warunki
określone niniejszą gwarancją.
Gwarant decyduje o sposobie naprawy maszyny, podzespołu lub wymianie na wolną od
wad. Naprawa gwarancyjna winna być wykonana w terminie nie przekraczającym 14 dni
roboczych od daty dostarczenia maszyny do naprawy. Koszt dostarczenia maszyny do
siedziby Serwisu ponosi Użytkownik. Adres Serwisu: 84-300 Lębork, ul. Pionierów 15.
Koszty odesłania maszyny - w przypadku uznania reklamacji - ponosi Gwarant.
Zgłoszenie wady lub uszkodzenia maszyny należy dokonać pisemnie niezwłocznie nie
później niż w terminie 30 dni od momentu ich pojawienia się, podając opis uszkodzenia i
numer fabryczny maszyny.
Gwarancja nie obejmuje części szybko zużywających się, tj.: paska klinowego, świecy
zapłonowej, filtra powietrza itp.
Koszty wynikłe z bezpodstawnej reklamacji pokrywa Użytkownik.
Każda zmiana postanowień niniejszej gwarancji wymaga formy pisemnej.
Gwarancja jest ważna tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
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