Dodatkowa 10-letnia gwarancja na Silnik inwerterowy PowerDrive

Warunki Dodatkowej 10-letnia gwarancja na silnik inwerterowy PowerDrive
Dla dodatkowego komfortu użytkownika oraz ochrony nowej pralki, oprócz gwarancji podstawowej,
nabywca może skorzystać z dodatkowej 10-letniej gwarancji na silnik inwerterowy PowerDrive na
warunkach określonych poniżej. Wszelkie prawa konsumenta wynikające z umowy zakupu urządzenia
pozostaną niezmienione.
• Dodatkową 10-letnią gwarancję stosuje się do silnika inwerterowego PowerDrive pralek
kupowanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
• Dodatkowa 10-letnia gwarancja na silnik inwerterowy PowerDrive jest udzielana przez Gorenje
Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Poznańskiej 159, 05-850 Ożarów Mazowiecki.
• Dodatkowa gwarancja na silnik inwerterowy PowerDrive po spełnieniu warunków, o których mowa
niżej, zostaje udzielona na okres 10 lat i obejmuje swoim zasięgiem terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
• Niniejsza dodatkowa 10-letnia gwarancja obejmuje wyłącznie silnik PowerDrive. W ramach
dodatkowej gwarancji mogą być wyeliminowane wady będące wynikiem wad materiałowych i / lub
błędów fabrycznych, poprzez naprawę lub wymianę silnika PowerDrive na nowy, przy czym decyzję w
tym przedmiocie podejmuje Gorenje Polska Sp. z o.o. po rozpoznaniu i ustaleniu zakresu oraz
charakteru zaistniałej wady.
• Niniejsza Dodatkowa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
• Dodatkowa gwarancja na silnik inwertorowi Power Drive nie obejmuje kosztów robocizny i kosztów
dojazdu serwisu. Koszty te są naliczane (od 3-go do 10-go roku od daty zakupu urządzenia )zgodnie z
cennikiem obowiązującym w momencie egzekwowania gwarancji.
• Aby uzyskać certyfikat Dodatkowej gwarancji, konsument jest zobowiązany do zarejestrowania
zakupionego urządzenia na stronie www.gorenje.com. Rejestracji należy dokonać w ciągu ośmiu
tygodni od wystawienia faktury. Jeżeli konsument nie ma dostępu do Internetu, rejestracja może być
również wykonana za pośrednictwem infolinii Gorenje pod nr 801 002 350. Rejestrując produkt,
konsument zgadza się, że jego dane zostaną zapisane. Po dokonaniu rejestracji należy wydrukować
certyfikat gwarancyjny. Wraz z dokumentem zakupu stanowi on podstawę do rozpoznania gwarancji.
W przypadku zgłaszania awarii silnika w trakcie okresu gwarancyjnego, konsument kontaktując się z
autoryzowanym serwisem musi posiadać kartę gwarancyjną oraz fakturę.
• Gwarancja jest wyłączona w przypadku, gdy usterka silnika inwerterowego PowerDrive występuje
ze względu na:
- Niestosowanie się do zaleceń instrukcji obsługi,
- Naprawy urządzenia wykonane przez osoby nieuprawnione,
- Stwierdzone wewnątrz urządzenia nieoryginalne komponenty,
- Niewłaściwe obchodzenie się z produktem,

- Szkody spowodowane przez uderzenia mechaniczne z winy nabywcy lub osoby trzeciej,
- Siłę wyższą (powódź, uderzenie pioruna, pożar itp.),
- Korzystanie z urządzenia w celach biznesowych i zarobkowych.
• Po zakończeniu naprawy lub wymianie silnika inwerterowego PowerDrive, części które zostały
wymienione stają się własnością Gorenje Polska Sp. z o.o.
• Naprawa serwisowa wykonana na podstawie niniejszej dodatkowej gwarancji nie przedłuża i nie
odnawia gwarancji oraz nie wprowadza żadnych zmian w odniesieniu do ogólnego okresu
gwarancyjnego, obowiązującego dla urządzenia jako całości.
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