
Warunki Gwarancji

1. Niniejsza karta gwarancyjna przeznaczona jest wyłącznie dla produk- 
    tów marki Toyota/Necchi dystrybuowanych przez ACTION S.A. z siedzibą w    
   Warszawie ul. Jana Kazimierza 46/54 (dalej Gwarant) (adres dla doręczeń:  
        ACTION S.A. Zamienie ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno) 

2. Karta gwarancyjna musi być wypełniona w sposób czytelny, posiadać  
  oznaczenie Sprzedawcy, wpisany numer seryjny zgodny z numerem na  
       reklamowanym produkcie, nie może posiadać zmian i skreśleń. 

3.   
a)  Okres gwarancji dla maszyn do szycia Toyota wynosi 36 miesiący 
     Door to Door, licząc od daty sprzedaży, zgodnie z dowodem zakupu.
 
b)  Okres gwarancji dla maszyn do szycia Necchi wynosi 24 miesiące  
      Door to Door, licząc od daty sprzedaży, zgodnie z dowodem zakupu.

4. Wady urządzenia ujawnione w czasie gwarancji, będą usuwane przez  
    Gwaranta w terminie do 14 dni od daty uznania roszczeń Nabywcy, poprzez  
    bezpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, wg wyboru Gwaranta.  
   Okres naprawy gwarancyjnej może ulec wydłużeniu w przypadku koniecz- 
        ności importu niezbędnych części zamiennych z zagranicy.

5.  Gwarant zapewnia sprawne działania produktu  dla którego wydana jest  
   niniejsza karta gwarancyjna pod warunkiem gdy Użytkownik korzysta z  
   produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz warunkami określonymi  
   w Instrukcji Obsługi. Gwarancją objęte są jedynie wady które powstaną  
        z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie. 

6.    Gwarancja nie obejmuje: 
a)    uszkodzeń mechanicznych, transportowych 
b)    towarów, których jedyną wadą jest niekompatybilność
c)    bezpieczników, żarówek, baterii, akumulatorów, materiałów eksploatacyjnych
d) wad i uszkodzeń powstałych na skutek działania czynników zewnętrznych  
     takich jak pożar, powódź, piorun, wyładowania elektryczne, zalanie, działanie    
       środków chemicznych, niewłaściwa wentylacja, siły wyższe.



7. Gwarancja nie obejmuje części produktów i akcesoriów które podlegają  
     naturalnemu zużyciu w czasie eksploatacji np. zarysowania, trudne do usunięcia  
      zabrudzenia, wytarcia napisów, odbarwienie się obudowy itp. 

8.   Utrata praw gwarancyjnych może nastąpić w przypadku stwierdzenia:
a)   samowolnych napraw lub modyfikacji przeprowadzanych przez osoby  
       nieuprawnione,
b) zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych dystrybutora, producenta     
      lub autoryzowanego serwisu,
c)  uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodze 
      nia towaru
d)   uszkodzenia lub zniszczenia numerów seryjnych, kodów paskowych
e)   uszkodzeń wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją  
       użytkowania, poza warunkami indywidualnego gospodarstwa domowego
f)  uszkodzeń wynikłych z niewłaściwej instalacji, przechowywania, konserwacji  
       czy regulacji towaru
g) uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niez- 
       godnych z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych
h) gdy brak dowodu zakupu, lub karta gwarancyjna i/lub dowód zakupu  
      są niemożliwe do odczytania
i) urządzenie zostało zakupione na fakturę w związku z prowadzoną  
      działalnością gospodarczą. 

9.   W przypadku gdy karta gwarancyjna zostanie zagubiona lub ulegnie zniszcze- 
      niu  wydaje się duplikat. 

10. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej karty gwarancyjnej  
       zastosowanie maja odpowiednie przepis  Kodeksu Cywilnego.

11. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupujące 
      go wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

12. W razie konieczności skorzystania z praw gwarancyjnych, produkt marki  
       Toyota należy zgłosić pod adresem www.toyota-d2d.pl


