WARUNKI GWARANCJI Coffee Bay Mariusz Giżewski
Dotyczące ekspresu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
O numerach fabrycznych :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Data zakupu :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy lub ilość wykonanych ogółem napojów dla urządzeń
posiadających licznik. Dla urządzeń typu OCS (np. Saeco Lirika, Saeco Aulika, Saeco Royal ) gwarancyjna
ilość napojów wynosi 5 000 dla pozostałych (np. Phedra) 10 000.
2. Rozpoczęcie okresu gwarancji liczone jest od daty zakupu.
3. Warunkiem gwarancji jest wykonanie montażu urządzenia przez Autoryzowany Serwis.
4. Zlecający jest zobowiązany do przygotowania właściwego miejsca montażu urządzenia bez konieczności
wykonania adaptacji miejsca przez Autoryzowany Serwis Coffee Bay Mariusz Giżewski.
5. Pierwszy montaż urządzenia obejmuje podłączenie urządzenia z filtrem, uruchomienie urządzenia oraz
udzielenie instruktażu obsługi urządzenia dla użytkownika.
Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane bezpłatnie przez Autoryzowany Serwis. Wszelkie
naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne mogą być dokonywane w czasie trwania gwarancji tylko przez
specjalistę-technika wskazanego przez Autoryzowany Serwis.
6. Użytkownik zobowiązany jest do:
a) eksploatacji urządzenia zgodnie z zapisami zawartymi w instrukcji obsługi.
b) zastosowania stosownych filtrów w obwodzie wody urządzenia. Saeco Professional Poland rekomenduje
filtry Brita – zgodnie z ofertą.
c) zakupu rekomendowanych przez serwis Saeco środków czyszczących, w tym odkamieniacz oraz
stosowanie ich zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia, a także z instrukcją na opakowaniu w/w środków.
7. Użytkownik traci uprawnienia z tytułu gwarancji :
a) w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków zapisanych w pkt.3
b) dokonywania napraw, regulacji i innych warsztatowych czynności na urządzeniu przez osoby nie będące
pracownikami autoryzowanych serwisów Saeco.
c) użytkowania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi oraz jego przeznaczeniem.
8. Coffee Bay Mariusz Giżewski nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku awarii
spowodowanych:
a) niewłaściwą jakością wody (np.: zakamienienie urządzenia spowodowane brakiem wymiany filtra wody ,
zaniechaniem dokonywania procesu odkamieniania zgodnie z zapisami w instrukcji obsługi, nieskutecznym
wykonaniem cyklu odkamieniania itp.)
b) uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem , bądź
zaniechaniem działania przez użytkownika , albo działaniem siły zewnętrznej (przepięcia w sieci
elektrycznej , wyładowania atmosferyczne , przedmioty obce , które dostały się do wnętrza sprzętu ,
korozja , pył , etc)
c) nieprawidłowym przechowywaniem sprzętu lub użytkowaniem niezgodnym z zapisami w instrukcji obsługi.
d) używaniem kawy aromatyzowanej lub smakowej.
9. Gwarancją nie są objęte:
a) elementy szklane , sznury przyłączeniowe , wtyki , gniazda , żarówki , filtry do wody
b) elementy uszkodzone w wyniku zabrudzenia lub zakamienienia urządzenia , takie jak m.in. grzałka ,
pompa wodna , elektronika , etc.
c) czynności przewidziane w instrukcji obsługi i związane z naturalną eksploatacją urządzenia (np.
czyszczenie oraz usunięcie kamienia)
d) części eksploatacyjne zużywające się w skutek normalnej pracy
e) czynności wymienione w instrukcji obsługi oraz należące do normalnej obsługi eksploatacyjnej np.
zainstalowanie sprzętu, programowanie, czyszczenie i konserwacja, usuwanie kamienia , jak również
sprawdzenie działania lub parametrów technicznych urządzenia
10. Termin usunięcia awarii do 14 dni roboczych od momentu dostarczenia urządzenia do serwisu
Coffee Bay Mariusz Giżewski.

Pieczątka serwisu

