
Karta Gwarancyjna

Nazwa sprzętu: Podłoga interaktywna SmartFloor (1 szt.)
Nr fabryczny:

Data sprzedaży:

Numer faktury:

GWARANT:
MENTOR Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Modra 26, 71-220 Szczecin

SPRZEDAWCA:
MasterEdukacja.pl Łukasz Okoń
Mączniki, Aleja Rzekty 77
63-460 Nowe Skalmierzyce
NIP: 6181939728

MIEJSCE MONTAŻU:

WARUNKI GWARANCJI

1. Sprzedawca/Gwarant gwarantuje Użytkownikowi dobrą jakość i sprawne działanie urządzenia pod
warunkiem instalacji, przechowywania i eksploatowania urządzenia zgodnie ze wskazówkami zawartymi w
Instrukcji Obsługi.

2. Sprzedawca/Gwarant udziela gwarancji na sprawne działanie sprzętu w okresie 36 miesięcy licząc od daty
sprzedaży wyrobu. W przypadku zaistniałych napraw gwarancyjnych zakupionego sprzętu - gwarancja na
ten sprzęt ulega przedłużeniu o czas naprawy.

3. Wady i uszkodzenia wyrobu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie, w terminie 
14 dni roboczych od daty zgłoszenia. W sytuacji, gdy usterka okaże się na tyle poważna, że konieczne
będzie sprowadzanie dodatkowych części bądź wystąpią okoliczności wyjątkowe, niezależne od serwisu,
Gwarant zastrzega sobie wówczas prawo do przedłużenia terminu naprawy.

4. Wszelkie zaistniałe w okresie gwarancyjnym wady materiału Gwarant zobowiązuje się usunąć i naprawić
bądź wymienić wadliwe urządzenie na urządzenie wolne od wad. Za wady materiału uznawane są wady
urządzenia zakłócające jego poprawne funkcjonowanie.

5. Naprawy gwarancyjne wykonywane będą wyłącznie przez Autoryzowany Serwis - firmę Mentor.
6. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzętu będzie świadczony w siedzibie serwisu. 

Koniecznym warunkiem uznania roszczeń gwarancyjnych jest dostarczenie wadliwego sprzętu (kurierem lub
innym środkiem transportu wskazanym przez serwis) na koszt własny do siedziby serwisu, a także okazanie
dowodu zakupu i niniejszej karty gwarancyjnej. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia
sprzętu powstałe podczas transportu do serwisu. 
Po wykonanej naprawie, urządzenie odesłane zostanie na koszt i odpowiedzialność Sprzedawcy.
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7. Przed wysyłką urządzenia konieczny jest kontakt z serwisem technicznym oraz wypełnienie Zgłoszenia
Serwisowego znajdujące się na stronie www.mentorpolska.pl

8. Odbiorca traci prawo gwarancji w przypadku ingerencji w układ elektroniczny urządzenia (np. dokonanej
przez punkt napraw inny niż Autoryzowany Serwis Sprzedawcy).

9. Karta gwarancyjna wydawana jest w dniu sprzedaży, w jednym egzemplarzu, wraz z dowodem sprzedaży.
10. Przez cały okres gwarancji, należy przechowywać oryginalne opakowanie sprzętu wraz z całą dokumentacją

urządzenia. Brak fabrycznego opakowania spowoduje obciążenie odpowiedzialnością Użytkownika.
11. Za naprawy gwarancyjne przyjmuje się takie specjalistyczne czynności, które prowadzą do usunięcia wady

objętej gwarancją.
12. Pojęcie "naprawy" nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których

zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie, np. czyszczenie, konserwacja, wymiana  baterii,
ładowanie akumulatorków, itp.

13. Gwarancją nie są objęte:
- zużycie sprzętu oraz czynności konserwacyjne występujące wskutek użytkowania sprzętu
- uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych i
konserwacyjnych
- uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania sprzętu,
w szczególności podłączenia do instalacji elektrycznej niezgodnej z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji
- nieprawidłowe współdziałanie zainstalowanych oraz szkodliwe działanie wirusów komputerowych
- uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy użytkownika
- uszkodzeń powstałych podczas transportu
- uszkodzeń będących wynikiem działania zdarzeń losowych, uszkodzeń termicznych mechanicznych, itp.
- baterie, akumulatory, żarówki, lampy oraz wszelkie inne materiały eksploatacyjne.

14. Nabywca traci wszelkie prawa gwarancyjne w wyniku stwierdzenia:
- uszkodzenia lub zerwania plomb
- samowolnych napraw lub zmian konstrukcyjnych

15. Gwarancja nie daje Użytkownikowi prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków związanych z
uszkodzeniem urządzenia.

16. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do wysokości równej cenie reklamowanego produktu.
17. Postanowienia gwarancji nie mają wpływu na ustawowe prawa konsumenta, zgodne z aktualnie

obowiązującymi regulacjami prawnymi ani na uprawnienia konsumenta względem sprzedawcy, które
wynikają z umowy kupna-sprzedaży.

18. Wszelkie zmiany i poprawki w treści karty gwarancyjnej są ważne jedynie wtedy, gdy dokonywane są w
porozumieniu ze sprzedawcą.

19. Powyższe warunki gwarancji obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Roszczeń wynikających z
udzielonej gwarancji uprawniony może dochodzić zgodnie z prawem właściwym tj. prawem polskim.

Zapoznałem się i akceptuję warunki zawarte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej

...................................................................................

(data i czytelny podpis kupującego)

Autoryzowany Serwis:
MENTOR Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Modra 26, 71-220 Szczecin
tel. 91/ 488 51 51, 883 60 00
serwis@mentorpolska.pl, www.mentorpolska.pl, www.myboard.pl
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