
KARTA GWARANCYJNA

WARUNKI GWARANCJI
1. Firma Grand Sp. z o. o. zapewnia iż urządzenie jest wysokiej jakości technicznej, umożliwiającej jego bezpieczne i bezawaryjne 

użytkowanie
2. Na w/w urządzenie określone w niniejszej gwarancji firma Grand Sp. z o. o. udziela bezpłatnego serwisu gwarancyjnego  na okres 

24 miesięce.  W okresie użytkowania zalecane  są przeglądy  konserwacyjne  co 6 miesięcy.   Gwarancja ulega przedłużeniu o 
czas naprawy.

3. W okresie  gwarancyjnym i pogwarancyjnym przeglądy konserwacyjne są płatne.
4. Firma Grand Sp. z o. o. w ramach udzielonej niniejszej gwarancji odpowiada za wady ukryte, tkwiące w sprzedanym urządzeniu.
5. Serwisem gwarancyjnym nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe po jego nabyciu wynikłe z innych przyczyn niż wymienione 

w pkt. 4, zwłaszcza w wyniku niewłaściwej eksploatacji lub innych zdarzeń, za które odpowiedzialność ponosi użytkownik, a także 
wynikające z działań sił wyższych np. pożar, zalanie lub wyładowania atmosferyczne.

6. Użytkownik traci prawo do uprawnień wynikających z gwarancji w przypadku:
a. naruszenia plomb i innych zabezpieczeń
b. dokonywania napraw przez osoby nieupoważnione przez firmę Grand Sp. z o. o.
c. uszkodzenia lub usunięcia numerów seryjnych
d. przechowywania i użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi
e. używania materiałów eksploatacyjnych niedopuszczonych do użytkowania przez sprzedawcę
f. zgłoszenia wady w terminie późniejszym niż 3 dni od dnia jej wystąpienia

7. Firma Grand Sp. z o. o. zapewnia zaopatrzenie w materiały eksploatacyjne podczas trwania gwarancji i po jej upływie
a. serwis pogwarancyjny - odpłatny, na odrębnych zasadach
b. reinstalację i szkolenia - odpłatne podczas trwania gwarancji i po jej upływie

8. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych i części zużywających się podczas eksploatacji tj. paski gumowe, 
bezpieczniki, żarówki, uszczelki, koła zębate

9. W przypadku uszkodzenia objętego gwarancją Grand Sp. z o. o. zobowiązuje się do wymiany urządzenia  na niewadliwe w ciągu 
48 h. od daty dostarczenia do serwisu w oryginalnym opakowaniu. W przeciwnym przypadku Grand Sp. z o. o nie odpowiada za 
ewentualne uszkodzenia powstałe w trakcie transportu. W trakcie gwarancji Klient powinien zachować  oryginalne 
opakowanie.

10. Uprawnienia z tytułu niniejszej gwarancji Użytkownik może zrealizować jedynie po przedłożeniu niniejszego dokumentu wraz z 
dowodem zakupu towaru objętego gwarancją uprawnionemu  pracownikowi firmy Grand

11. Usterki w funkcjonowaniu sprzętu należy zgłaszać w serwisie firmy Grand Sp. z o. o. lub u Sprzedającego

NAPRAWY

Data zgłoszenia do naprawy: …….., data naprawy: ……….…
Rodzaj uszkodzenia wymienione części:

Pieczątka i podpis serwisanta

Data zgłoszenia do naprawy: …….., data naprawy: ………….…
Rodzaj uszkodzenia wymienione części:

Pieczątka i podpis serwisanta
Data zgłoszenia do naprawy: …….., data naprawy: ………….
Rodzaj uszkodzenia wymienione części:

Pieczątka i podpis serwisanta

Data zgłoszenia do naprawy: …….., data naprawy: ………….…
Rodzaj uszkodzenia wymienione części:

Pieczątka i podpis serwisanta

KONSERWACJE

Data konserwacji: …………………..………
UWAGI:

Pieczątka i podpis serwisanta

Data konserwacji: …………………..………
UWAGI:

Pieczątka i podpis serwisanta
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UWAGI:

Pieczątka i podpis serwisanta
PUNKT SERWISOWY:
GRAND Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 116, 81-824 Sopot tel. 58 551 20 40, 583 450 700 serwis@grand.com.pl
data sprzedaży                                                     pieczęć firmowa i podpis sprzedającego 

Nazwa urządzenia: Liczarka

Numer fabryczny urządzenia:
   

Nazwa i adres nabywcy:  

mailto:serwis@grand.com.pl

