
KARTA GWARANCYJNA

Wyłączna, autoryzowana dystrybucja
Serwis gwarancyjno - pogwarancyjny

Model: OZ-5-01TW0



1

WARUNKI GWARANCJI :
1. Niniejsza gwarancja jest ograniczona do pierwotnego nabywcy urządzenia i obowiązuje przez
okres 24 miesięcy od daty zakupu pokazanej na odwrocie.

2. Każda wadliwa część lub zespół zostaną naprawione lub wymienione według wyłącznego
uznania i ustaleń, jeśli urządzenie było prawidłowo obsługiwane i używane w okresie
gwarancyjnym.

3. Naprawy lub wymiany części objętych gwarancją będą dokonywane przez firmę lub
wyłącznie przez naszych autoryzowanych dealerów serwisowych.

4. Elementy normalnej konserwacji i elementy jednorazowego użytku, takie jak kaniula,
nawilżacz, filtry itp. nie są objęte gwarancją. Wszystkie koszty związane z wysyłką lub
odebraniem urządzenia lub jego części do i od firmy/autoryzowanego dealera serwisowego
pokrywa kupujący.

5. Niniejsza gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych użytkowaniem produktu przez
klienta lub jeśli urządzenie zostało zmodyfikowanelub podjęta została próba częściowej/
całkowitej naprawy przez jakąkolwiek nieupoważnioną osobę/stronę.

6. Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli numer seryjny na tym produkcie został zmieniony lub
usunięty lub jeśli kupujący nie przedstawi wypełnionej karty gwarancyjnej/instrukcji, w której
produkt został pierwotnie zakupiony.

7. Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli filtry nie zostaną wymienione na czas, a maszyna jest
używana z zabrudzonymi, zatkanymi filtrami/lub jeśli woda uszkodzi elektronikę urządzenie z
powodu jakiegokolwiek zaniedbania.

8. Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie odpowiedniego stabilizatora/zasilacza UPS i
zasilania urządzenia). Wszelkie uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym zasilaniem
powodują unieważnienie gwarancji.

9. Aparat powinien pracować w czystym środowisku o minimalnym zapyleniu. Urządzenia
należy używać bez dodatkowejosłony termicznej lub plastikowej wokół niej, aby umożliwić
cyrkulację powietrza. Wodę w pojemnikunależy wymieniać codziennie, aby przedłużyć
żywotność urządzenia.

10. Rozszerzona gwarancja zastępuje wszelkie dorozumiane warunki i gwarancje wynikające z
prawa i ogranicza się do napraw LUB wymiany tylko wadliwych części i nie obejmuje żadnych
następczych lub skutkujących jakąkolwiek szkodą z tytułu odpowiedzialności. Ponadto niniejsza
gwarancja w żadnym przypadku nie obejmuje zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia ani
wymiany lub zwrotu produktu jako całości.
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Kopia dla klientów

KARTA GWARANCYJNA

Kod produktu:
Numer rachunku:

Numer seryjny:
Data zakupu:

Pieczątka Dystrybutora:

Wyprodukowane przez:

Kopia firmy

KARTA GWARANCYJNA

Imię i nazwisko klienta:

Kod produktu: Numer rachunku:

Numer seryjny: Data zakupu:

Pieczątka Dystrybutora:

Telefon:

Adres e-mail:

Aby zachować ważność gwarancji, należy wysłać/przekazać tę kartę gwarancyjną w ciągu 15 dni od daty zakupu.

Aby karta gwarancyjna była ważna, upewnĳ się, że pieczęć sprzedawcy i data zakupu są wypełnione.



Guangzhou Life LightElectronic Technology Co., Ltd.

Dodaj: Nr A102, nr 1 Kengsheng Road, dystrykt Baiyun, Guangzhou,

510540, PRChina.

Tel: + 86-20-87426280 Faks: + 86-20-89489211

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa)

Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Niemcy

Tel: + 49-40-2513175 Faks: + 49-40-255726

Wyłączna Autoryzowana Dystrybucja

Serwis Gwarancyjno - Pogwarancyjny

Medseven Sp. z o.o.

Powstańców 6

86-50 Solec Kujawski

+48 733 243 533
email: kontakt@medseven.eu


