WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO
Gwarancja TOYA S.A.
1. TOYA SA z siedzibą: ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław udziela pisemnej gwarancji, co do
jakości sprzedanego produktu. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
2. TOYA S.A. przyjmuje zgłoszenia usterek produktów objętych gwarancją dla następujących marek:
2.1. Yato
2.2. Power Up
2.3. Vorel
2.4. Sthor
2.5. Flo
2.6. Fala
2.7. Lund
3. Gwarancja zostaje udzielona na okres 12 lub 24 miesięcy licząc od daty wydania produktu,
wskazanego w karcie gwarancyjnej.
4. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową, zaś w zakresie
towarów konsumpcyjnych wydanych kupującemu po dniu 24.12.2014, wynikających z tytułu
rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
5. Zgłoszenie klienta z tytułu gwarancji rozpatrywane jest zgodnie w ogólnymi warunkami gwarancji
zawartymi w karcie gwarancyjnej dołączonej do towaru objętego gwarancją.
6. Adres serwisu TOYA S.A.: 51-168 Wrocław, ul. Sołtysowicka 13-15.

Realizacja zgłoszenia w ramach gwarancji
1. Reklamowany towar powinien zostać dostarczony do miejsca, w którym został wydany przy
udzieleniu gwarancji.
2. Zgłoszenie gwarancyjne urządzenia powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać niezbędne
dane umożliwiające rozpatrzenie zgłoszenia, w szczególności:
2.1. Dane klienta
2.2. Dane reklamowanego produktu:
a)
Markę,
b)
Model ew. indeks produktu,
c)
Numer seryjny (o ile jest podany)
2.3. Dane określające datę, miejsce i wartość dokonanego zakupu,
2.4. Rodzaj i datę stwierdzonej usterki,
2.5. Datę wydania towaru.
3. Zgłoszenia można również dokonać korzystając z przygotowanego formularza zgłoszeniowego.
4. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu zakupu lub innego równoważnego dokumentu
stwierdzającego dokonanie zakupu oraz wypełnioną kartę gwarancyjną.
5. Naprawa urządzeń objętych ważną gwarancją nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia
zgłoszenia wady i przekazania urządzenia do serwisu TOYA S.A., z zastrzeżeniem postanowień
punktu poniżej.
6. Uznaje się, że dniami roboczymi są dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przypadających
w dni świąteczne, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku – o dniach wolnych od
pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28 ze zm.).

Gwarancja obejmuje
1. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji, które
wyniknęły z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie, nieprawidłowości montażu wykonanego
przez pracowników TOYA S.A. lub nieprawidłowości spowodowanych złą technologią wykonania.
2. W wypadku wystąpienia usterek TOYA S.A. zapewnia dokonanie w okresie gwarancji bezpłatnej
naprawy we własnym wyspecjalizowanym punkcie serwisowym.

Gwarancja nie obejmuje
•

regulacji, czyszczenia, smarowania,

•

uszkodzeń będących
przechowywania,

•

uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, spowodowanych siłami i czynnikami
zewnętrznymi,

•

uszkodzeń będących skutkiem wcześniej zaistniałej, niezgłoszonej i nieusuniętej w skutek
zaniechania nabywcy usterki,

•

uszkodzeń powstałych w wyniku przeprowadzenia przez nabywcę we własnym zakresie
montażu niewłaściwych części lub osprzętu, stosowania niewłaściwych smarów, olejów i
środków konserwujących,

•

narzędzi wykorzystywanych do celów zarobkowych w przemyśle lub rzemiośle,

•

bezpieczników, akumulatorów, baterii, uchwytów narzędziowych, szczotek węglowych,
żarówek i ściernic.

wynikiem

nieprawidłowego

użytkowania,

konserwacji

lub

Gwarancja traci ważność w przypadku
•

stwierdzenia przez wyspecjalizowany punkt serwisowy przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
dokonanych przez osoby nieuprawnione,

•

stwierdzenia przez wyspecjalizowany punkt serwisowy ingerencji wewnątrz urządzenia przez
osoby nieuprawnione,

Użytkownik zobowiązany jest do:
•

nie używania uszkodzonego produktu,

•

dostarczenia do naprawy produktu kompletnego wraz z osprzętem i dokumentami,

•

dostarczenia urządzenia, posiadającego silnik spalinowy, bez paliwa w zbiorniku, w
przeciwnym razie, towar nie zostanie odebrany przez serwis TOYA SA.

