POLAND (PL)
Drogi kliencie,
Dziękujemy za zakup i zaufanie dla naszej firmy. Ten produkt spełnia odpowiednie wymagania dotyczące
bezpieczeństwa i przeszedł surowe testy podczas procesu produkcyjnego.
Jednak w przypadku defektu produktu lub jego części (za wyjątkiem akcesoriów i materiałów
eksploatacyjnych) zostaną one naprawione bezpłatnie (robocizna i części) na nasz koszt lub wymienione na
podobne, pod warunkiem zwrotu w terminie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od daty zakupu (data na
paragonie).
Niniejsza gwarancja zostanie uznana tylko w przypadku okazania oryginalnej faktury z datą zakupu oraz
nazwą sprzedawcy i niniejszej karty gwarancyjnej z typem i numerem seryjnym produktu. Niniejsza
gwarancja może zostać unieważniona, jeśli po zakupieniu faktura lub karta gwarancyjna zostały w
jakikolwiek sposób zmienione, wymazane lub są nieczytelne.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje poniższych sytuacji:
1. Uszkodzenia spowodowane wypadkami, między innymi wywołanymi przez burze, pożar, wodę.
2. Uszkodzenia produktu wynikające z zaniedbania, nieprawidłowego użycia, w tym, między innymi
użytkowania, naprawy i/lub instalacji produktu niezgodnie z jego normalnym, domowym
przeznaczeniem i/lub niezgodnie z instrukcjami obsługi instalacji i użytkowania. Dotyczy to w
szczególności wypalenia ekranu wskutek długotrwałego wyświetlania nieruchomego obrazu (na
przykład logo stacji) oraz stałego użytkowania ekranu 16:9 do oglądania obrazu w formacie 4:3.
3. Modyfikacje, adaptowanie i zmiany produktu w celu przystosowania go do działania w kraju innym,
niż ten, dla którego został on oryginalnie przystosowany i wyprodukowany oraz wszelkie
uszkodzenia wynikające z takich modyfikacji.
4. Modyfikacje, adaptowanie i zmiany produktu dokonane przez nieautoryzowany serwis lub osoby.
5. Użytkowanie poza normalnym zakresem konsumenckiego zastosowania w domu.
6. Brak numeru seryjnego lub nieczytelny numer.
7. Defekty pojedynczych pikseli, nie przekraczające:
Dla ciemnych pikseli: 8 Dla jasnych pikseli: 3 Łącznie ciemnych i jasnych: 8
8. Fenomen niezależny od producenta obejmujący, ale nie ograniczający się do, powierzchni słabo
objętej lub nieobjętej nadawaniem DVB-T, ...
9. Wszelkie ograniczenia produktu oraz/lub specyfikacje, jak opisano w Broszurze z instrukcjami,
obejmujące, ale nie ograniczające się do, konserwacji złącza USB, ...
Powyższe oświadczenie nie ma wpływu na statutowe prawa konsumenta wynikające z odpowiednich praw
krajowych i na prawa konsumenta w stosunku do sprzedawcy, u którego zakupiono ten produkt.
Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
W przypadku zapotrzebowania na usługi serwisu, w ramach gwarancji lub bez, należy skontaktować się ze
sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. W trosce o interes konsumenta, przed skontaktowaniem się ze
sprzedawcą lub serwisem zalecamy dokładnie przeczytanie broszury z instrukcjami dołączonej do produktu.
Należy pamiętać, że nasz produkty objęte są jedynie Gwarancją krajową. Jakakolwiek Sieć serwisów
gwarancyjnych przedstawiona w niniejszej Karcie gwarancyjnej obejmuje jedynie produkty sprzedawane
przez organizację TCL w Europie i wyklucza równoległą sprzedaż wykonaną przez importerów. Jeśli z tego
powodu Serwis gwarancyjny odmawia wykonania naprawy gwarancyjnej, prosimy o skontaktowanie się ze
sprzedawcą.
W razie jakichkolwiek pytań, na które nie jest w stanie odpowiedzieć sprzedawca zapraszamy do
odwiedzenia naszej witryny internetowej, na której zawarto informacje i dane kontaktowe:
www.thomsontv.pl :
Na końcu tekstu gwarancji umieszczono listę punktów serwisowych.
Thomson jest zarejestrowanym znakiem towarowym grupy Thomson SA

