Kalisz, dnia 1.04.2017r.
Warunki gwarancji urządzeń Smappee
1. Gwarancją objęty jest urządzenie marki Smapee, zakupione u gwaranta, którym jest Brewa spółka
cywilna Karol Marczak, Maciej Borowiak, ul. Częstochowska 77, 62 – 800 Kalisz, NIP: 6182147952
(aktualny adres gwaranta znajduje się na stronie internetowej www.brewa.pl).
2. Gwarancja jest ważna na terytorium Polski.
3. Gwarant gwarantuje sprawne działanie urządzenia zgodnie z warunkami technicznoeksploatacyjnymi zawartymi w instrukcji obsługi. Odpowiedzialność gwaranta z tytułu gwarancji
obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
4. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od dnia wydania urządzenia klientowi przez gwaranta.
5. Wykonując uprawnienia z gwarancji gwarant zaleca klientowi dołączenie kopii dokumentu
gwarancyjnego. Uprawnienia z gwarancji wykonywane przez klienta niebędącego konsumentem,
bez załączonego dokumentu gwarancyjnego, nie będą rozpatrywane.
6. W razie stwierdzenia wady klient może żądać od gwaranta, aby ten dokonał w ramach udzielonej
gwarancji naprawy urządzenia.
7. W przypadku gdyby naprawa urządzenia okazała się niemożliwa lub nieopłacalna gwarant
zobowiązuje się wymienić urządzenie na nowe.
8. Urządzenie podlegające gwarancji należy dostarczyć do siedziby gwaranta na swój koszt. W
przypadku, gdy reklamacja z tytułu gwarancji okaże się zasadna koszty dostarczenia urządzenia są
zwracane klientowi.
9. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w terminie do 30 dni roboczych od dnia dostarczenia
rzeczy przez klienta. Termin ten może ulec wydłużeniu o kolejne 45 dni roboczych w przypadku
konieczności sprowadzenia części zamiennych wymaganych do naprawy.
10. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres, w którym urządzenie było w naprawie.
11. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z
przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu
rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
12. Gwarancja nie obejmuje:
1) uszkodzeń mechanicznych,
2) uszkodzeń powstałych na skutek: błędnej obsługi urządzenia, niewłaściwej eksploatacji
(wilgotność, zalanie, zapiaszczenie, temperatura, niewłaściwe napięcie zasilające), klęsk
żywiołowych (pożar, powódź, gwałtowny wiatr, uderzenie pioruna),
3) wymiany elementów eksploatacyjnych,
4) niezbędnych czynności konserwacyjnych wynikających ze zwykłego zużycia lub instalacji
oprogramowania,
5) praw klienta do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadą urządzenia,
6) uszkodzeń powstałych na skutek zastosowania nieoryginalnego osprzętu dodatkowego,
7) urządzenia ze zmienioną, zniszczoną lub usuniętą nazwą modelu lub numerem seryjnym.

