GWARANCJA
1. M&M sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Miechowity 1, 51-162 Wrocław, wpisana do rejestru
przedsiębiorcó w prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000403267
[zwana dalej „Gwarantem”] udziela gwarancji na sprawne działanie zakupionego i
użytkowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej urządzenia w okresie 2 lat od daty
jego zakupu.
2. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do eksploatacji w warunkach indywidualnego
gospodarstwa domowego. Eksploatacja urządzenia w warunkach innych niż warunki
indywidualnego gospodarstwa domowego powoduje utratę gwarancji.
3. Urządzenie powinno być eksploatowane w sposó b określony w załączonej do
urządzenia instrukcji obsługi. Eksploatacja urządzenia niezgodnie ze sposobem
użytkowania określonym w załączonej do urządzenia instrukcji obsługi powoduje
utratę gwarancji.
4. Gwarancja na sprzedane urządzenie nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Nie zawiesza
uprawnień Nabywcy wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach
Konsumenta (Dz.U. z 2020 r., poz. 287) ani uprawnień Nabywcy wynikających z
przepisó w o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
5. Naprawy urządzenia, wymiany wadliwych części lub całego urządzenia Gwarant
dokonuje za pośrednictwem Serwisu Centralnego Maszyn Łucznik:
ul. Lubelska 89/95
tel. + 48 48 384 00 13
fax. + 48 384 00 26
e-mail: serwis-lucznik@aspa.pl
6. Wszelkie naprawy i przeróbki urządzenia dokonywane przez podmiot inny niż wskazany w
pkt. 5 niniejszej gwarancji Serwis Centralny Maszyn Łucznik skutkują utratą uprawnień
wynikających z niniejszej gwarancji.
7. Nabywca powinien wysyłać reklamowane urządzenie do Serwisu Centralnego Maszyn
Łucznik wskazanego w pkt. 5 niniejszej gwarancji wraz z podaniem informacji: o
rodzaju stwierdzonej wady, sposobie powiadomienia go o rozpatrzeniu reklamacji
oraz danych kontaktowych Nabywcy składającego reklamację w zakresie, w jakim są
one konieczne do powiadomienia go o rozstrzygnięciu reklamacji przez Gwaranta.
8. Usługa gwarancyjna jest świadczona wyłącznie po dostarczeniu – wraz z opisem, o
któ rym mowa w pkt. 7 – kompletnego urządzenia wraz z dowodem zakupu oraz
ważną kartą gwarancyjną do Serwisu Centralnego Maszyn Łucznik wskazanego w pkt.
5 niniejszej gwarancji. Urządzenie powinno zostać dostarczone do Serwisu
Centralnego Maszyn Łucznik w oryginalnym opakowaniu lub innym, któ re
odpowiednio zabezpieczy je przed uszkodzeniem. W razie braku kompletnego
opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia urządzenia podczas transport do i z

Serwisu Centralnego Maszyn Łucznik ponosi korzystający z gwarancji.
9. Wszelkie usterki urządzenia wynikające z wad materiałowych lub wadliwego
wykonania stwierdzone w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14
dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia z kartą gwarancyjną oraz dowodem
zakupu do Serwisu Centralnego Maszyn Łucznik wskazanego w pkt. 5 niniejszej
gwarancji.
10. Usterki takie usuwane będą poprzez naprawę urządzenia, wymianę wadliwych części
lub też wymianę całego urządzenia na nowe, jeżeli Gwarant uzna to za konieczne.
11. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy.
12. W razie wymiany towaru na nowy egzemplarz, nowy termin gwarancji ustala się od
chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad do Nabywcy.
13. Przez dni robocze rozumie się kolejne dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy.
14. Jeżeli naprawa lub wymiana urządzenia na nowe nie jest możliwa, kupującemu
przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
15. Naprawa gwarancyjna nie przewiduje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi,
do wykonania któ rych zobowiązany jest kupujący we własnym zakresie, ani wymiany
lub naprawy elementó w zużywających się.
16. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz wad i uszkodzeń urządzenia
powstałych na skutek:
a. transportu i przeładunku,
b. niewłaściwego użytkowania, niedbałości kupującego lub stosowania urządzenia
niezgodnie z instrukcją obsługi albo przepisami bezpieczeń stwa,
c. siły wyższej np. pożaru, powodzi, uderzenia pioruna czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprawidłowego napięcia zasilającego, normalnego zużycia w
trakcie eksploatacji, czy też innych czynnikó w zewnętrznych powodujących np.
korozję czy plamy,
d. naruszenia plomb gwarancyjnych lub jakiejkolwiek ingerencji osó b innych niż
pracownicy Serwisu Centralnego Maszyn Łucznik wskazanego w pkt. 5 niniejszej
Gwarancji. (w tym ró wnież kupującego).
17. Gwarancja nie obejmuje urządzeń , któ rych numery lub Kartę gwarancyjną w
jakikolwiek sposó b zmieniono, usunięto lub zatarto.
18. Gwarancja jest ważna tylko z dowodem zakupu.
19. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

