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Warunki gwarancji: 
1. Warunkiem przyjęcia urządzenia do naprawy jest posiadanie karty gwarancyjnej.
2. Karta gwarancyjna bez wpisanej nazwy urządzenia, parametrów oraz wypełnionych pól                   
adresowych klienta jest nieważna.
3. Gwarancji udziela się na okres dwunastu miesięcy od daty sprzedaży.
4. Ujawnione w tym okresie wady będą usunięte bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 28 dni   
roboczych od daty dostarczenia urządzenia na koszt klienta i odesłania sprawnego na koszt  
gwaranta. 
5. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających   
z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 
6. Gwarancja nie obejmuje:
- uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania, przechowywania lub konserwacji urządzenia
- uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych oraz wszystkich innych spowodowanych 
działaniem celowym lub zaniedbaniem użytkownika, oraz z powodu działania siły zewnętrznej
- żarówek UV do urządzenia
7. Gwarancja ważna jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej.
8. Reklamujący ma obowiązek dostarczyć sprzęt do sprzedającego w oryginalnym opakowaniu 
fabrycznym na swój koszt. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem wysyłki 
sprzętu nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
9. Utrata gwarancji:
- w przypadku samowolnych dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione  
osoby, napraw
- w przypadku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcja użytkowania, konserwacji lub  
przechowywania
- w przypadku samowolnego dokonywania przeróbek lub zmian konstrukcyjnych 
10. W ramach gwarancji gwarant zobowiązuje się w pierwszej kolejności usunąć wadę poprzez 
naprawę sprzętu. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy tylko w przypadku, gdy 
stwierdzono wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia oraz w przypadku, gdy w okresie gwarancji 
nastąpi konieczność 3 napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z 
przeznaczeniem. W przypadku zaistnienia przesłanek do wymiany sprzętu na nowy oraz  
zaistnienia przeszkód uniemożliwiających tę wymianę np. wobec braku sprzętu na stanie, gwarant 
dokona zwrotu uiszczonej ceny.
11. Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do użytku profesjonalnego i w przypadku innego  
użytkowania traci gwarancję.
12. Klient zobowiązany jest do opisania usterki i występujących wad oraz załączenia sporządzonego 
opisu do karty gwarancyjnej.
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Towary reklamowane należy odesłać na adres: 

 
Molly Lac  
Michał Szewczyk 
Piotrkowska 270 
90-361 Łódź, Polska


