KARTA GWARANCYJNA
Model:
Numer seryjny:
Data zakupu:
Podpis i pieczęć
sprzedawcy:

Serwis Centralny:
Infolinia serwisowa: 665 10 10 40
e-mail: serwis@minerva-sewing.pl
Naprawa Sprzętu Gospodarstwa Domowego
Czesław Sterkowicz
ul. Stawowa 11, 50-018 Wrocław
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Szanowni Państwo,
Dziękujemy za zakup maszyny do szycia marki Minerva. Maszyna ta została zaprojektowana
z myślą o Państwa wysokich wymaganiach użytkowych, funkcjonalnych i estetycznych z
najwyższej jakości materiałów oraz według nowoczesnych standardów produkcji. Jesteśmy
przekonani, że użytkując maszynę zgodnie z jej przeznaczeniem oraz załączoną instrukcją,
będą Państwo zadowoleni z dokonanego wyboru.
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z naprawą i eksploatacją
urządzenia w pierwszej kolejności prosimy o kontakt z infolinią serwisową,
telefon: 665 10 10 40
Prosimy o zachowanie oryginalnego opakowania wraz ze styropianowymi wytłoczkami.
W przypadku konieczności wysyłki maszyny do Serwisu są Państwo zobowiązani do
należytego jej zabezpieczenia. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia
mechaniczne powstałe w transporcie. Najlepszym zabezpieczeniem jest oryginalne
opakowanie (wraz ze styropianowymi wytłoczkami).
WARUNKI GWARANCJI
1.
Gwarancja na maszyny do szycia Minerva obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i
udzielana jest nabywcy na okres:
- 36 miesięcy od daty zakupu, w przypadku, gdy Nabywcą jest osoba fizyczna,
- 12 miesięcy od daty zakupu, gdy Nabywcą jest przedsiębiorstwo lub osoba prawna.
2.
Podstawą gwarancji jest karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu i dotyczy wyłącznie maszyny
wymienionej w niniejszej karcie gwarancyjnej.
3.
Gwarancja dotyczy usterek technicznych stwierdzonych w okresie gwarancji powstałych z przyczyn
wad produkcyjnych lub materiałowych jej części.
4.
Gwarancja nie obejmuje czyszczenia i konserwacji maszyny ani innych czynności, które zgodnie z
instrukcją obsługi Nabywca powinien przeprowadzić we własnym zakresie.
5.
Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu takie, jak: żarówka, igła,
chwytacz, pasek, bezpiecznik.
6.
Usterki będą usuwane bezpłatnie w możliwie jak najkrótszym terminie liczonym od chwili przyjęcia
maszyny do naprawy w Serwisie Centralnym. Termin naprawy gwarancyjnej nie będzie przekraczał
2 tygodni pod warunkiem dostępności części niezbędnych do naprawy. W przypadku braku
dostępności w Polsce wymaganej części zamiennej termin naprawy może ulec wydłużeniu do 30
dni. Okres gwarancji na część zamienną nie przekracza terminu gwarancji na maszynę.
7.
Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku:
- nieprzestrzegania załączonej instrukcji obsługi,
- użytkowania maszyny niezgodnie z przeznaczeniem, do celów innych niż osobiste (rodzinne,
domowe),
- nienależytego przechowywania i zabezpieczenia na czas transportu (zalecamy zachowanie
oryginalnego opakowania wraz ze styropianowymi wytłoczkami),
- uszkodzeń mechanicznych,
- dokonania naprawy, przebudowy lub zmian konstrukcyjnych przez nieautoryzowane osoby,
- nieprzestrzegania instrukcji obsługi w zakresie konserwacji i pielęgnacji.
Dystrybutor Minerva w Polsce:
COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Plac Kupiecki 2, 32-800 Brzesko, Telefon: 73 00 40 766
e-mail: info@minerva-sewing.pl www: minerva-sewing.pl

