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Oferta dotyczy spawarek wyszczególnionych na stronie drugiej (patrz tabela 1)
Obowiązuje dla spawarek zakupionych od 15.06.2015 do 30.09.2015

Pieczęć sprzedawcy

Data i podpis  ................................................

Nr katalogowy: ................................................                             

Nazwa: ............................................................

 

Numer partii: .....................................................

WARUNKI GWARANCJI
1. Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie z warunkami techniczno - użytkowymi   
 opisanymi w Instrukcji Obsługi. Udzielamy  gwarancji na  okres 48 miesięcy* dla zakupu 
konsumenckiego lub 24 miesięcy dla zakupu związanego z działalnością gospodarczą licząc od daty 
zakupu uwidocznionej w niniejszym dokumencie, oraz paragonie zakupu lub fakturze VAT, dla 
spawarki bez dodatkowego wyposażenia zakupionej w okresie 15.06.2015-30.09.2015. Okres 
gwarancji dla wyposażenia przedstawia tabela 2 na drugiej stronie. Gwarancja obowiązuje na całym 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Reklamacja winna być zgłoszona pisemnie w okresie trwania 
gwarancji.
2. Obowiązki gwaranta wykonuje sprzedawca  w punkcie sprzedaży.
3. Niniejszą gwarancją objęte są wady spowodowane wadliwymi komponentami, nieprawidłowym   
 montażem, błędami wykonania. 
4. Wady ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usunięte przez DEDRA-EXIM w terminie umówionym 
z konsumentem. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od daty otrzymania 
reklamowanego produktu. Czas naprawy może się przedłużyć w wypadku konieczności sprowadzenia 
części niezbędnych do naprawy, o czym konsument zostanie powiadomiony. DEDRA-EXIM dołoży 
wszelkich starań aby skrócić czas naprawy do minimum.
5. Reklamowany produkt winien być dostarczony do punktu sprzedaży. Warunkiem rozpatrzenia   
 reklamacji jest :
 - przedstawienie prawidłowo wypełnionej Karty Gwarancyjnej,
 - przedstawienie dowodu zakupu (ewentualnie jego kopia) z datą sprzedaży świadczącą o zakupie 
spawarki w okresie 15.06.2015-30.09.2015,
 - dostarczenie pełnej kompletacji zgodnie z punktem „kompletacja” w instrukcji obsługi.
6. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku:
 - użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i zaleceniami  Instrukcji Obsługi,
 - przeciążenia urządzenia wynikającego z nieprzestrzegania cyklu pracy,
 - dokonywania napraw przez osoby nieupoważnione,
 - dokonywania modyfikacji w konstrukcji,
 - uszkodzeń mechanicznych, fizycznych, chemicznych, spowodowanych siłami i czynnikami   
  zewnętrznymi,zanieczyszczeniem środowiska
 - uszkodzeń będących następstwem: montażu niewłaściwych części lub osprzętu.
7. Gwarancji nie podlegają części oraz dodatkowe komponenty ulegające naturalnemu zużyciu w 
czasie eksploatacji (patrz tabela 2 na drugiej stronie). 
8. Tabliczka znamionowa urządzenia powinna być czytelna. Reklamowany egzemplarz należy   
 dokładnie zabezpieczyć przed uszkodzeniami w transporcie. Na ile to możliwe dostarczyć w   
 oryginalnym opakowaniu. 

Warunki gwarancji są mi znane, co potwierdzam własnoręcznym podpisem:

.........................................                                                             ...............................................
  data i miejsce                                                                              podpis konsumenta

Oświadczenie Nabywcy

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień 
konsumenta wynikających z rękojmi.

* oferta wazna od 15.06.2015 do 30.09.2015. Szczegóły na stronie www.dedra.pl oraz w punktach sprzedaży

http://www.dedra.pl


Wszystkie 
spawarki 
inwertorowe 
oferty Dedra 
EXIM 

Przewód elektrodowy Bez gwarancji 

Przewód masowy Bez gwarancji 
Maska spawalnicza Bez gwarancji 
Szczotka druciana / młoteczek Bez gwarancji 

Przewód TIG 2 lata gwarancji 

Osłonka ceramiczna TIG Bez gwarancji 

Elektroda wolframowa Bez gwarancji 
Uchwyt elektrody wolframowej Bez gwarancji 
Uchwyt elektrodowy Bez gwarancji 

Uchwyt masowy Bez gwarancji 
Przewód MIG/MAG 2 lata gwarancji 
Osłonka palnika MIG/MAG Bez gwarancji 
Dysza palnika MIG/MAG Bez gwarancji 
Przewód cięcia plazmowego 2 lata gwarancji 
Dysza cięcia plazmowego Bez gwarancji 
Osłonka ceramiczna przewodu 
plazmowego 

Bez gwarancji 
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ADNOTACJE O DOKONANYCH NAPRAWACH

Data zgłoszenia 
do naprawyL.P.

Data wykonania 
naprawy

Podpis wykonującego 
naprawę

Zakres naprawy , opis czynności naprawczych

Modele spawarek 
podlegające 
przedłużonej 
gwarancji

DESi201
DESTi160L
DESTi200
DESTi203P
DESTi205AC/DC
DESTi225AC/DC
 DESi199BT
DESi178BT
DESi168BT
DESi160
DESi155BT
DESMI160M
DESMI180
DESPi40

Tabela 1 Tabela 2
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