Automatyka do bram dwuskrzyd³owych

Automatyka do bram gara¿owych

Automatyka do bram przesuwnych

Warunki gwarancji Nice Polska Sp. z o.o. na produkty Mhouse:
1. Nice Polska Sp. z o.o. udziela niniejszym 24-miesiêcznej gwarancji prawid³owego funkcjonowania produktu.
Ujawnione w tym okresie wady bêd¹ usuwane bezp³atnie w terminie do 14 dni od daty dostarczenia urz¹dzenia
do punktu sprzeda¿y, w którym dokonano zakupu. Gwarancja nie obejmuje kosztów demonta¿u, ponownego
monta¿u i uruchomienia produktu oraz transportu do, i z Serwisu Nice Polska.
2. Kupuj¹cy, aby skorzystaæ z gwarancji, musi powiadomiæ sprzedawcê o wadzie w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia i uzgodniæ sposób dostarczenia produktu do Serwisu Nice.
3. Warunkiem skorzystania z uprawnieñ wynikaj¹cych z niniejszej gwarancji, jest dostarczenie do Serwisu Nice
wraz z produktem ³¹cznie:
a. Poprawnie i kompletnie wype³nionej, wa¿nej karty gwarancyjnej
b. Dowodu zakupu produktu
c. Mo¿liwie pe³nego i wyczerpuj¹cego opisu usterki
4. Gwarancj¹ nie s¹ objête:
a. Produkty, które zosta³y dobrane i zamontowane nieprawid³owo, niezgodnie z dokumentacj¹ techniczn¹
b. Produkty, których kartê gwarancyjn¹ lub numery seryjne uszkodzono lub zmieniono
c. Czêœci posiadaj¹ce ograniczon¹ ¿ywotnoœæ (bezpieczniki, ¿arówki, baterie, akumulatory)
d. Uszkodzenia wynik³e na skutek:
- u¿ywania niezgodnego z przeznaczeniem (zbyt intensywna eksploatacja, niew³aœciwy dobór automatyki)
- przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez u¿ytkownika lub osoby trzecie
- u¿ywania nieoryginalnych czêœci zamiennych lub akcesoriów
- transportu
- dzia³ania czynników mechanicznych, termicznych, chemicznych i innych, wywo³anych dzia³aniem b¹dŸ
zaniechaniem u¿ytkownika
- dzia³ania takich czynników zewnêtrznych, jak przepiêcia w sieci zasilaj¹cej, zak³ócenia
elektromagnetyczne, wy³adowania atmosferyczne, ekstremalnie silny wiatr, podtopienia, powodzie
- u¿ywania niezgodnie z instrukcj¹ obs³ugi œrodków eksploatacyjnych, czyszcz¹cych, uszkodzenia
spowodowane przez przedmioty obce, które dosta³y siê do wnêtrza, wilgoæ, korozjê, py³ itp.
Dziêkujemy Pañstwu za wybór produktów Mhouse, gratulujemy udanego zakupu i przypominamy, ¿e
prawid³owy dobór, instalacja i u¿ytkowanie oraz konserwacja - zapewni¹ bezawaryjn¹ pracê urz¹dzeñ przez
wiele lat.
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