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Szanowni Państwo,
Dziękujemy, że wybraliście Państwo nasze części (DIVERT). Zapewniamy, iż
był to trafny wybór. Nasze towary charakteryzują się wysoką jakością. Chcemy w ten
sposób zapewnić Państwu długotrwałe i niezawodne użytkowanie naszych towarów.
Aby to potwierdzić, objęliśmy je 12-miesięczną gwarancją.
MGM Michał Paprzycki

Karta napraw reklamacyjnych
Data
przyjęcia
reklamacji

Warunki gwarancji
1.

Części firmy MGM Michał Paprzycki są objęte gwarancją przez okres 12
miesięcy od daty sprzedaży umieszczonej na niniejszej karcie gwarancyjnej.

2.

Wady części ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w możliwie
najkrótszym terminie od daty przyjęcia reklamowanej części w punkcie
sprzedaży.

3.

W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe lub wiązałoby się
z nadmiernymi kosztami, możemy wymienić część na nową.

4.

Montaż części w pojazdach powinien być przeprowadzony w serwisach
samochodowych.

5.

Gwarancją nie są objęte:
a) naturalne zużycie części
b) mechaniczne uszkodzenia części
c) wady spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub montażem,
powstałym chociażby z nieprawidłowego doboru części, z katalogu
technicznego MGM Michał Paprzycki, względem jego zastosowania.
d) towary po jakichkolwiek przeróbkach i zmianach konstrukcyjnych oraz noszące
ślady napraw,
e) części montowane w samochodach zmodyfikowanych o instalację gazową.

6.

W przypadku wystąpienia usterki Użytkownik powinien dostarczyć część
(zabezpieczoną przed uszkodzeniami w trakcie transportu) wraz z ważną kartą
gwarancyjną oraz dokumentem zakupu do sprzedawcy, u którego dany produkt
nabył.

7.

Elektronika
samochodowa
nie
podlega
zwrotom,
z bezpodstawnego odstąpienia od umowy sprzedaży.

8.

Towar zostanie dostarczony użytkownikowi na koszt sprzedawcy – w przypadku
uznania reklamacji lub na koszt nabywcy – w przypadku uznania reklamacji za
niezasadną.

9.

Niniejsza karta gwarancyjna jest ważna z prawidłowo wpisaną nazwą, datą
sprzedaży
produktu,
potwierdzonymi
pieczątką
sprzedawcy,
plombą
identyfikacyjną i podpisem sprzedawcy. Jakiekolwiek zmiany, wytarcia lub
zamazania w karcie gwarancyjnej, oraz zerwanie plomb identyfikujących urządzenie
spowodowują unieważnienie udzielonej gwarancji. Zgłaszane reklamacje
rozpatrywane będą w oparciu o opis usterki potwierdzony pieczątką i podpisem
kierującego zakładem branżowym dokonującym ich instalacji oraz opisem
pojazdu, w którym dokonano montażu reklamowanej części (marka, model, rok
produkcji, oznaczenie silnika). MGM Michał Paprzycki zastrzega sobie prawo do
rozcięcia części celem dokonania ostatecznej diagnozy przyczyny jej
niesprawności.

10.

W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami gwarancji mają
zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

wynikającym

Akceptuję warunki gwarancji:

Uwagi:
(czytelny podpis klienta)

Nazwa
reklamowanej
części - ilość

Dokładny opis wad, zakres
naprawy

Data, podpis,
pieczęć
przyjmującego
reklamację

