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ГАРАНТІЙНІ УМОВИ 

 
1. Продавець, фірма Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. з місцезнаходженням в 

Лодзі, адреса: ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, зареєстрована в районному суді 
Лодзь-Середмістя в Лодзі, XX господарський відділ Національного судового 
реєстру KRS під номером 0000165815, ідентифікаційний номер платника 
податків NIP 729-010-89-84, статистичний номер REGON 473171710, розмір 
статутного капіталу: 3 300 000,00 польських злотих, іменована далі «Гарантом», 
надає набувачу товару гарантію на термін 12 місяців. Для акумуляторів, що 
поставляються у складі виробу, гарантійний термін становить 6 місяців з дня 
продажу. 

2. Термін дії гарантії обчислюється з моменту передачі товару споживачеві.  
Відносно набувача, що не є споживачем, гарантійний термін починається з 
моменту переходу на нього ризиків, пов'язаних з придбаним виробом.

3. Територіально гарантійні зобов'язання поширюються на територію Польщі і 
територію країни, в яку виріб поставляється Гарантом. 

4. Щоб уникнути ушкоджень, користувачам рекомендується ретельно вивчити 
інструкцію з експлуатації, дотримуватися її вимог і не перевищувати 
максимальних робочих параметрів виробів. 

5. Відповідальність за гарантійними зобов'язаннями не поширюється на дефекти 
виробу, які виникли з причин, не пов'язаним з суттю виробу, зокрема, 
викликаних нецільовим використанням виробу та порушенням вимог інструкції 
з його експлуатації.  

6. Гарантія не поширюється на скляні деталі, батарейки, проводи, корпуси і 
матеріали, що нормально зношуються в процесі експлуатації устаткування 
(наприклад, жала паяльників, вугільні щітки, лампочки розжарювання і т.п.). 
Нагрівальні елементи підлягають заміні у рамках гарантії максимум один раз. 

7. Гарантія анулюється у разі виявлення порушення цілісності пломб, виконання 
некваліфікованого демонтажу, ремонту або переробок неуповноваженими для 
цього особами (тобто неавторизований сервіс), неправильного технічного 
обслуговування виробу або його відсутності. 

8. Гарантія надає право на безкоштовний ремонт придбаного виробу у разі 
виявлення дефекту в межах гарантійного терміну. Спосіб ремонту виробу 
визначає той, хто надає гарантію. Гарант може на власний розсуд замість 
проведення ремонту замінити виріб на справний або повернути суму, рівну ціні 
продажу. Гарантія не надає права вимагати заміни виробу на справний або 
відмови від умов продажу та вимоги повернення грошей.  

9. Заява про несправність виробу має бути подана у письмовій формі, електронною 
поштою або по факсу (контактні дані в шапці гарантійних умов), а також 
повинна містити: ім'я і прізвище або найменування Покупця, адресу, номер 
телефону, модель, серійний номер виробу, номер накладної, а також опис 
несправності виробу, на який поширюється гарантія. 

10. Повернення дефектного виробу необхідно здійснювати в офіс Гаранта (фірми 
Transfer Multisort Elektronik sp. z o. o., розташованою за адресою: ul. Ustronna 41, 
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93-350 Łódź). Просимо не висилати дефектні вироби в офіс Гаранта без 
попереднього узгодження з Гарантом. 

11. Дефекти, що утрудняють або роблять неможливою експлуатацію виробу 
відповідно до його призначення і виявлені в межах гарантійного терміну, будуть 
усунені безкоштовно впродовж 30 днів з дня доставки виробу в офіс Гаранта, з 
урахуванням умови за п. 8. 

12. У разі втрати гарантійного талона Гарант дублікат не видає. 
13. Гарант інформує Покупця, що адміністратором персональних даних, поданих 

відповідно до п. 9 цієї гарантії, є фірма Transfer Multisort Elektronik sp. z o. o., 
розташована за адресою: ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź. Дані будуть оброблені 
виключно в цілях, пов'язаних із здійсненням повноважень, витікаючих з 
гарантійних зобов'язань і архівації. Персональні дані будуть доступні тільки і 
виключно для суб'єктів, уповноважених для цього відповідно до положень 
законодавства. Надання даних покупцем є добровільним, проте, відмова від їх 
надання в заяві зробить неможливим здійснення вищезгаданих цілей. Покупець 
має право доступу до змісту наданих персональних даних, а також право на їх 
уточнення.  

14. В межах, що допускаються чинним законодавством, гарантія відповідає 
польському законодавству і тлумачитиметься відповідно до нього. 

15. Спори, які можуть виникнути у зв'язку із цією гарантією, наданою суб'єктові, що 
не є споживачем, підлягають розгляду судом відповідної для офісу TME 
юрисдикції. 

16.  Дані з рахунку-фактури купівлі виробу в частині, що стосується номера 
пристрою/виробу, дати продажу, є невід'ємною частиною гарантійних умов. 

17. Гарантія на проданий товар не виключає, не обмежує і не призупиняє прав 
Покупця, витікаючих з правил поруки за відсутність дефектів проданої 
речі. 


