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WARUNKI GWARANCJI 
 

1. Sprzedawca, Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. z siedzib� przy ul. Ustronnej 41, 

93-350 Łód� (Polska) zarejestrowana w S�dzie Rejonowym dla Łodzi –�ródmie�cia 

w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000165815, NIP 729-010-

89-84 REGON 473171710 wysoko�� kapitału zakładowego: 3.300.000,00 złotych, 

zwana dalej „Gwarantem” udziela nabywcy produktu gwarancji na okres 12 miesi�cy. 

Dla akumulatorów dostarczanych wraz z produktem okres gwarancji wynosi 

6 miesi�cy od daty zakupu. 

2. Okres gwarancji rozpoczyna si� od chwili wydania produktu konsumentowi.  

W stosunku do nabywcy nie b�d�cego konsumentem okres gwarancji rozpoczyna si� 
od chwili przej�cia na niego ryzyka zwi�zanego z nabytym produktem.

3. Terytorialny zasi�g ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Polski i terytorium kraju 

dostawy produktu przez Gwaranta. 

4. W celu unikni�cia uszkodze� zaleca si� u�ytkownikowi, aby szczegółowo zapoznał 

si� z instrukcj� obsługi, zastosował si� do niej i nie przekraczał maksymalnych 

parametrów pracy produktu. 

5. Odpowiedzialno�� z tytułu gwarancji nie obejmuje wad produktu, które powstały 

z innych przyczyn ni� tkwi�ce w produkcie, w szczególno�ci spowodowanych 

u�ytkowaniem produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami instrukcji 

obsługi.  

6. Gwarancj� nie s� obj�te cz��ci szklane, baterie, przewody, obudowy oraz materiały 

ulegaj�ce normalnemu zu�yciu podczas eksploatacji sprz�tu (np.: groty, szczotki 

w�glowe, �arówki, itp.). Elementy grzejne podlegaj� maksymalnie jednokrotnej 

wymianie w ramach gwarancji. 

7. Gwarancja traci wa�no�� w przypadku stwierdzenia naruszenia plomb, wykonywania 

niefachowego demonta�u, napraw lub przeróbek przez osoby nieupowa�nione 

(tj. nieautoryzowany serwis), niewła�ciwej konserwacji produktu lub jej braku. 

8. Gwarancja uprawnia w przypadku stwierdzenia wady w okresie obowi�zywania 

gwarancji do bezpłatnych napraw nabytego produktu. Sposób naprawy produktu 

okre�la udzielaj�cy gwarancji. Gwarant mo�e według własnego uznania zamiast 

dokonania naprawy wymieni� produkt na wolny od wad b�d� dokona� zwrotu kwoty 

równej cenie sprzeda�y. Gwarancja nie uprawnia do ��dania wymiany produktu na 

wolny od wad lub odst�pienia od umowy sprzeda�y i ��dania zwrotu ceny.  

9. Zgłoszenie usterki produktu powinno zosta� zło�one w formie pisemnej, e-mailem 

b�d� faxem (dane kontaktowe w nagłówku warunków gwarancji) oraz powinno 

zawiera�: imi� i nazwisko lub nazw� Kupuj�cego, adres, numer telefonu, model, 

numer seryjny produktu, numer faktury oraz opis usterki w działaniu produktu 

obj�tego gwarancj�. 
10. Zwrotu wadliwego produktu nale�y dokonywa� do siedziby Gwaranta (Transfer 

Multisort Elektronik sp. z o.o. z siedzib� przy ul. Ustronnej 41, 93-350 Łód�). 
Prosimy o niewysyłanie wadliwego produktu do siedziby Gwaranta bez uprzedniego 

uzgodnienia z Gwarantem. 

11. Wady utrudniaj�ce lub uniemo�liwiaj�ce eksploatacj� produktu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, a ujawnione w okresie obj�tym gwarancj� b�d� usuwane bezpłatnie 
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w terminie 30 dni od dnia dostarczenia produktu do siedziby Gwaranta, 

z zastrze�eniem pkt. 8. 

12. W przypadku utraty karty gwarancyjnej Gwarant nie wydaje duplikatu. 

13. Gwarant informuje kupuj�cego, �e administratorem danych osobowych przekazanych 

zgodnie z pkt. 9 niniejszej gwarancji, jest Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. 

z siedzib� przy ul. Ustronnej 41, 93-350 Łód�. Dane przetwarzane b�d� wył�cznie 

w celach zwi�zanych z realizacj� uprawnie� wynikaj�cych z gwarancji oraz 

archiwizacji. Dane osobowe b�d� udost�pnione tylko i wył�cznie podmiotom 

upowa�nionym na podstawie przepisów prawa. Podanie danych przez kupuj�cego jest 

dobrowolne jednak�e odmowa ich podania w zgłoszeniu uniemo�liwi realizacj� wy�ej 

wymienionych celów. Kupuj�cy ma prawo dost�pu do tre�ci przekazanych danych 

osobowych oraz ich poprawiania.  

14. W zakresie dozwolonym przez obowi�zuj�ce przepisy prawa, gwarancja podlega 

prawu polskiemu, i b�dzie zgodnie z nim interpretowana. 

15. Spory jakie mog� wynikn�� z niniejszej gwarancji udzielonej podmiotowi 

nieb�d�cemu konsumentem podlegaj� rozstrzygni�ciu s�du wła�ciwego dla siedziby 

TME. 

16.  Dane z faktury zakupu produktu w zakresie dotycz�cym numeru urz�dzenia/ 

produktu, daty sprzeda�y, stanowi� integraln� cz��� warunków gwarancji. 

17. Gwarancja na sprzedany produkt nie wył�cza, nie ogranicza ani nie zawiesza 

uprawnie� Kupuj�cego wynikaj�cych z przepisów o r�kojmi za wady rzeczy 

sprzedanej.


