GWARANCJA

5LAT
KARTA GWARANCYJNA NICEBED
1. Firma JARTRAD zapewnia 5 letni okres gwarancyjny na materac, na który wydana jest niniejsza karta
gwarancyjna.

2. Warunkiem uruchomienia gwarancji jest rejestracja w programie GWARANCJA
5lat na stronie www.nicebed.pl/gwarancja lub przesłanie na adres 46-070
Komprachcice Prószkowska 19/6 niniejszego formularza zgłoszenia w okresie 7dni
od daty zakupu.
3. Gwarancja ważna jest na terytorium RP.
4. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni
roboczych, licząc od dnia dostarczenia towaru do siedziby firmy.
5. Gwarancja nie obejmuje obniżania się jakości produktu spowodowanego normalnym procesem zużycia
oraz:
a) mechanicznych uszkodzeń produktu i wywołanych nimi wad
b) uszkodzeń i wad powstałych na skutek:
– użytkowania lub pozostawienia produktu w nieodpowiednich warunkach (nadmierna
wilgotność, zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura, nasłonecznienie, itp.),
– samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw,
przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
c) pokrowca, ze względu na jego naturalne zużycie
6. Wszelkie zmiany zapisów w Karcie Gwarancyjnej oraz ślady przeróbek lub prób dokonania zmian
konstrukcyjnych produktu oraz samodzielnych napraw poza serwisem firmy JARTRAD,
w szczególności niedbałym obchodzeniem się, wystawianiem na działanie cieczy, wilgoci lub utlenianie,
ujawnione w trakcie wykonywania serwisu gwarancyjnego, powodują, że gwarancja przestaje obowiązywać.
7. Firma JARTRAD nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych użytkownika produktu, w
trakcie wykonywania napraw gwarancyjnych .
8. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z dowodem zakupu produktu
(paragon lub kserokopia faktury, bądź dowód wpłaty).
9. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień
kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Nazwa produktu: ………………………………………………
Data zakupu:………………………………………………
Imię i Nazwisko ………………………………………………
Kod pocztowy ………………………………………………
Miejscowość ………………………………………………
Ulica ………………………………………………
Nr lokalu ………………………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych celem udzielenia 5letniej gwarancji na zakupiony produkt i
przesyłanie aktualnej oferty handlowej.

......................................................
czytelny podpis (imię i nazwisko)
Baza danych jest zarejestrowana w Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych działający na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych. Nr księgi: 123545 Data zatw./aktual.: 2013-02-07 Nr zgł.: 001158/2013 Data wpł.: 2013-01-23

