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Ogólne warunki gwarancji 
 

Firma Micronix Sp. z o.o. zapewnia, że sprzedawane produkty są wolne od wad materiałowych 

i produkcyjnych. Czas trwania gwarancji wynosi 12 miesięcy. 

 

Towary objęte gwarancją producenta serwisowane są przez autoryzowane serwisy na 

warunkach określonych przez producenta i wyszczególnionych w ogólnych warunkach 

gwarancji. Kupujący akceptuje warunki niniejszej gwarancji z chwilą odebrania towaru. 

 

Firma Micronix lub autoryzowany serwis producenta będzie, według własnego uznania, 

naprawiać lub wymieniać urządzenie na nowe jeśli uzna je za wadliwe. 

 

Wady zostaną usunięte bezpłatnie w okresie gwarancji w terminie 14 dni roboczych od daty 

dostarczenia sprzętu. W przypadku konieczności wysłania sprzętu do serwisu producenta lub 

specjalistycznych serwisów zewnętrznych okres naprawy może zostać wydłużony o dodatkowe 

28 dni roboczych. 

 

Utrata uprawnień z tytułu gwarancji następuje w przypadku: 

• Przy próbach samowolnych napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione, 

rozmontowania urządzenia lub zmodyfikowania zestawu kabli. 

• Uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, statycznych, termicznych, uszkodzeń 

przepięciowych. 

• Zalania cieczą, upuszczenia lub celowego uszkodzenia urządzenia. 

• Uszkodzenia powstałego w wyniku zewnętrznych przyczyn. 

• Uszkodzeń wynikłych na skutek niewłaściwego lub nie zgodnego z instrukcją 

użytkowania, instalacji, przechowywania i konserwacji urządzenia. 

• Uszkodzeń urządzenia powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub 

niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych. 

 

Micronix Sp. z o.o. nie odpowiada za kompatybilność sprzedawanego urządzenia z innym 

zakupionym lub posiadanym przez klienta sprzętem. 

Micronix Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne związane 

z naruszeniem niniejszej gwarancji. 

Micronix Sp. z o.o. nie ma obowiązku dostarczenia klientowi zastępczego sprzętu na czas 

trwania naprawy. 

 

Gwarancja będzie respektowana jedynie w przypadku dołączenia do reklamowanego 

urządzenia opisu uszkodzenia, wszystkich akcesoriów, które klient otrzymał podczas kupna 

urządzenia oraz dowodu zakupu zawierającego datę sprzedaży. 

Gwarancja na produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego 

wynikających z rękojmi. 
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