
ODCINEK E

Karta gwar. nr …………………….

Typ ………………………………..

Data sprzedaży ……………………

piecz.sklepu

podpis sprzed.:

ODCINEK D

Karta gwar. nr …………………….

Typ  ……………………………….

Data sprzedaży ……………………

piecz.sklepu

podpis sprzed.:
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Karta gwar. nr …………………….

Typ ………………………………..

Data sprzedaży ……………………

piecz.sklepu
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Karta gwar. nr …………………….

Typ ………………………………..
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ODCINEK A

Karta gwar. nr …………………….

Typ ………………………………..

Data sprzedaży ……………………

piecz.sklepu

podpis sprzed.:
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WARUNKI GWARANCJI

1.Producent zapewnia dobrą jakość i dobre działanie sprzętu, na który jest 
wystawiona niniejsza karta gwarancyjna w okresie 24miesięcy, FlipperDry - 60 
miesięcy od daty sprzedaży na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarant 
zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia niesprawności urządzenia pod 
warunkiem wykorzystywania go zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami 
instrukcji obsługi.

2. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji, będą 
usuwane bezpłatnie w terminie 21 dni roboczych od daty dostarczenia 
niesprawnego sprzętu do punktu serwisowego – na podstawie prawidłowo 
wypełnionej przez punkt sprzedaży niniejszej karty gwarancyjnej wraz z 
dowodem zakupu. W wyjątkowych przypadkach termin ten może być 
wydłużony do 28 dni roboczych – jeżeli naprawa wymaga sprowadzenia części 
od producenta.

3.Reklamujący powinien dostarczyć sprzęt do punktu serwisowego, najlepiej w 
oryginalnym opakowaniu fabrycznym lub innym odpowiednim dla 
zabezpieczenia przed uszkodzeniami, zalaniem płynami eksploatacyjnymi.

4.Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki 
tylko w przypadku gdy:
- w serwisie stwierdzono wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia.

Okres gwarancji przedłuża się o czas od zgłoszenia do wydania sprzętu.

5. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji 
obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym 
zakresie i na własny koszt, np.: zainstalowania sprzętu, sprawdzenia działania, 
konserwacji, usuwania kamienia wodnego, wymiany bezpieczników, żarówek, 
filtrów , baterii itp.

6. Gwarancją nie są objęte:
a) mechaniczne uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady
b) wady powstałe wskutek niewłaściwego transportu
c) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji 
przechowywania, konserwacji, np.: użytkowanie sprzętu w miejscach 
występowania szkodliwych gazów lub oparów np. gazy spalinowe opary farb, 
silikony , pyły cementowe , gipsowe itp.
- użyciem niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych , niewłaściwych 
akcesoriów instalacyjnych np.: zaworów ,filtrów wody, filtrów powietrza, wody 
oraz
- niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji
- samowolnych ( dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione 
osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
- okoliczności, za które nie odpowiada ani wytwórca, ani sprzedawca albo 
innych przyczyn leżących po stronie użytkownika lub osób trzecich
d) części szklane, żarówki, przewód z wtyczką, baterie, filtry inne elementy 
ulegające naturalnemu zużyciu.

7. Samowolne zmiany wpisów w karcie gwarancyjnej lub dokonywanie napraw 
we własnym zakresie powoduje utratę gwarancji. Karta gwarancyjna
bez wpisanej nazwy urządzenia, typu, modelu, nr fabrycznego, dołączonego 
dowodu zakupu, daty sprzedaży oraz czytelnego stempla sklepu jest 
nieważna.

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



Wymontowano zespół:

………………….      ………………….
(data) (pieczęć i podpis)

Wymontowano zespół:

………………….      ………………….
(data) (pieczęć i podpis)

Wymontowano zespół:

………………….      ………………….
(data) (pieczęć i podpis)

Wymontowano zespół:

………………….      ………………….
(data) (pieczęć i podpis)

Wymontowano zespół:

………………….      ………………….
(data) (pieczęć i podpis)

KARTA GWARANCYJNA

Osuszacze mobilne

Nr ……………..

Nazwa sprzętu …………………………

Typ, model …………………………….

Data sprzedaży ………………………… 

……………………………………               ………………
Data wydania towaru z magazynu importera pieczątka sklepu

Centralna informacja serwisowa

602-477-347
Wersja 01/2018

Lista autoryzowanych punktów serwisowych

BIAŁYSTOK
Zakład Usługowy
AGD i RTV S.C.
ul.Krucza 6
tel. 085 745 39 29

BIELSKO BIAŁA
PRB „Jawar”
ul.Krasińskiego 30
tel.0 33 816 80 13

BYDGOSZCZ
TV COLOR Serwis S.C.
Ul. Zaleskiego 12
tel.0 52379 55 97

GDAŃSK
TOM –SERWIS
Ul. Startowa 23F/32
Tel. 508-165-301

CZĘSTOCHOWA
„Ewex-Serwis”
ul.Św.Rocha 108
tel.0 34 324 89 60

KĘDZIERZYN KOŹLE
ZUH DOMATOR-SERVICE S.C.
ul.Łokietka 2
tel.0 77 483 37 54

KIELCE
PPUH „EDAN”
Ul. Zagórska 46
Tel. 41 344 16 53

KONIN
ARDOM SERWIS
ul.3MAJA 33
tel.0 63 242 34 70

KOSZALIN
OSTROWSKI PPHU
ul.Zgoda 11/13
tel.0 602 524 247

KRAKÓW
Zakład Usługowy AGD
ul.Bronowicka 64
tel.0 12 637 54 19

KRAKÓW
Serwis AGD BUKS
ul.Krowoderskich Zuchów 26
Tel.0 12 630 94 00

LEGNICA
Naprawa Sprzętu AGD
ul.Kasjopei 15
tel.0 76 854 48 33

LUBLIN
„Twój Serwis”
ul.Żołnierska 8
tel.0 81 740 12 40

ŁÓDŹ/Aleksandrów Łódzki
PPUH  Tomar
ul.Poniatowskiego 1
tel.0 42 7122225

MYSŁOWICE
FUH Naprawa Sprzętu AGD 
„MORS”
ul.Szopena 6
tel.0 32 222 37 27

OLSZTYN/ Bartąg 
„Import-Serwis” naprawa
sprzętu AGD
Ul. Irysowa 4
tel.0 89 542 74 42

OPOLE
PHU”Szron”S.C.
ul.Luboszycka 11A
tel.0 77 455 99 88

OSTROWIEC
ŚWIĘTOKRZYSKI
DAR-GAZ
ul.Konopnickiej 16
tel.0 41 247 45 75

POZNAŃ
ZHU ELEKTROPOZ
ul. Kolejowa 1/3
tel.0 61 832 29 81

POZNAŃ/
SWARZĘDZ
COOL CARE
Os. Kościuszkowców 28/20
tel. 505 130 066

RACIBÓRZ
FHU BEMIS
Pl.Wolności 11
tel.0 32 415 24 80

RADOM
PTUiH”ELDOM”
ul.Złota 14
tel.0 48 365 08 13

RUDA ŚLĄSKA
TELE-VIDEO-SERWIS
ul.Piastowska 8/9
tel.0 32 248 07 86
tel.0 32 771 24 09

RZESZÓW
SERWIS GASTRO-TECH
ul.Dąbrowskiego 44
tel.0 17 853 31 48

RZESZÓW
AZU Tech-Dom
ul.Brzozowa 2
tel.0 17 854 16 15

SŁUPSK
PHU ARGED
Ul. 3Maja27/3
tel.0 59 8432458

SZCZECIN
WENTSYSTEM
ul.Gdańska 3D
tel.0 91 887 55 18

WAŁBRZYCH
ZHU AGD SERWIS
ul.Andersa 82
tel.0 74 841 55 08

WRSZAWA
Budkiewicz T. 
ELEKTROMECHANIKA,
CHŁODNICTWO
ul. Z. Modzelewskiego 40a
02-679 Warszawa
Tel. 601 238 003 

WROCŁAW
Home Care Service
Pl.Hirszfelda 16/17
tel.0 71 361 68 18

ŻURAWICA (PRZEMYŚL)
PP INSTAL-SERWIS
ul.Kopernika 15
tel. 603 664 515


