Ogólne warunki gwarancji na elektronarzędzia STANELY FATMAX
Jeśli zakupiony przez Ciebie produkt STANLEY ulegnie uszkodzeniu, przestanie działać lub będzie
pracować wadliwie wskutek wad materiałowych lub wady produkcyjnej, w ciągu 3 lat od daty zakupu,
STANLEY gwarantuje nieodpłatną naprawę lub wymianę wszystkich wadliwych części – lub wedle własnej
oceny autoryzowanego serwisu – nieodpłatną wymianę produktu, na nowy wolny od wad, pod
warunkiem, że:
 Produkt został zarejestrowany na stronie internetowej www.stanley.eu/3 w ciągu
4 tygodni od daty zakupu
 Narzędzie było użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi.
 Produkt podlegał normalnemu zużyciu podczas eksploatacji
 Nie były podejmowane próby napraw przez osoby nieupoważnione
 Produkt został zwrócony ze wszystkimi oryginalnymi komponentami i w oryginalnym
kuferku transportowym
 Produkt posiada oznaczenie CE
 Został przedłożony dowód zakupu oraz certyfikat rejestracji narzędzia
 Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych oraz nie zwalnia użytkownika z
dokonywania obowiązkowej konserwacji oraz kalibracji narzędzia
 Przedłużonej 3-letniej gwarancji nie podlegają akcesoria, akumulatory i ładowarki
Jeśli nie dokonałeś rejestracji narzędzia w ciągu 4 tygodni od daty zakupu, nie martw się! Celowa
rezygnacja lub nieumyślne pominięcie procesu rejestracji produktu w ciągu 4 tygodni od daty zakupu na
stronach MySTANLEY, w każdym przypadku pozostawia użytkownikowi standardową, 12 miesięczną
gwarancję na fizyczne wady produktowe. Oznacza to, że w przypadku uszkodzenia wskutek wady
materiałowej lub wady produkcyjnej, w ciągu 1 roku od daty zakupu, STANLEY gwarantuje nieodpłatną
naprawę lub wymianę wszystkich uszkodzonych części – lub wedle własnej oceny autoryzowanego
serwisu – nieodpłatną wymianę produktu, na nowy wolny od wad, pod warunkiem, że:
 Narzędzie było użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi.
 Produkt podlegał normalnemu zużyciu podczas eksploatacji
 Nie były podejmowane próby napraw przez osoby nieupoważnione
 Produkt został zwrócony ze wszystkimi oryginalnymi komponentami i w oryginalnym
kuferku transportowym
 Produkt posiada oznaczenie CE
 Został przedłożony dowód zakupu
 Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych oraz nie zwalnia użytkownika z
dokonywania obowiązkowej konserwacji oraz kalibracji narzędzia

