Ogólne warunki przedłużenia gwarancji
ELHURT PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa
(Program przedłużenia gwarancji)
§1
Postanowienia ogólne
1. Dokument niniejszy (dalej: OW) określa zasady przedłużenia okresu gwarancyjnego (dalej:
Gwarancja Dodatkowo) na towary zakupione w sklepie internetowym epstryk.pl
prowadzonym przez ELHURT PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka
komandytowa (dalej: Sprzedający). OW nie regulują warunków gwarancji udzielonej
standardowo przez producenta przy sprzedaży (dalej: Gwarancja Standardowa). Warunki te
określone zostały w karcie gwarancyjnej.
2. Kupujący może przy zawarciu umowy sprzedaży za osobnym wynagrodzeniem
określonym w załączniku nr 1 do OW uzyskać Gwarancję Dodatkową. Potwierdzeniem
udzielenia gwarancji dodatkowej jest Dodatkowa Karta Gwarancyjna wskazująca w
szczególności dane identyfikujące objęty Dodatkową Gwarancją towar oraz okres na który
dodatkowa Gwarancja została udzielona. Dodatkowa Karta Gwarancyjna wraz z
postanowieniami OW w sposób wyczerpujący określa warunki Gwarancji Dodatkowej.
3. Sprzedający może przez adnotację w sklepie internetowym lub przez indywidualną
informację skierowaną do klienta wyłączyć możliwość udzielenia Gwarancji Dodatkowej co
do poszczególnych towarów.
§2
Warunki uczestnictwa w programie
1. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest zapoznanie się z treścią niniejszego
Regulaminu i akceptacja wszystkich jego postanowień.
2. Program ma charakter dobrowolny. Brak zgody Klienta na uczestnictwo w Programie
nie pozbawia go uprawnień wynikających z Gwarancji Standardowej udzielonej mu
na zakupiony towar.
3. Objęcie programem Gwarancji Dodatkowej nie wpływa na uprawnienia i obowiązki
ustawowe kupującego, w tym w szczególności na uprawnienia i obowiązku
konsumentów.
4. Gwarancja nie wyłącza nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta
wynikających z innych przepisów odrębnych, w tym z przepisów o rękojmi za wady.
5. Warunkiem skorzystania z uprawnień Gwarancji Dodatkowej jest przedłożenie wraz z
towarem podlegającym reklamacji Dodatkowej Karty Gwarancyjnej.
§3
Zasady udzielania przedłużonej gwarancji
1. Każda uprawniona osoba, która zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu, zakupi
u Sprzedającego Towar, którego gwarancja może zostać przedłużona może poprzez
odnotowanie (zaznaczenie) w formularzu zakupu stosownego oświadczenia przystąpić
do programu przedłużonej gwarancji.

2. Rejestracja jest równoznaczna z zaakceptowanie warunków określonych w niniejszym
Regulaminie oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie w celu realuizacj9i Programu
Przedłużenia Gwarancji danych osobowych uczestnika przez Sprzedającego w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (DZ. U. 1997 nr 133 poz. 883).
3. Wynagrodzenie za przedłużenie gwarancji uiszczane będzie według zasad
obowiązujących dla zapłaty ceny sprzedaży.
4. Wraz z zakupionym towarem Klient otrzyma od sprzedającego Dodatkową Kartę
Gwarancyjną.
§4
Gwarancja
1. W okresie obowiązywania Dodatkowej Gwarancji w razie ujawnienia się wady towaru
niewynikającej z jego niewłaściwego użytkowania, przechowywania, transportu i nie
zawinionej przez Klienta Sprzedający zobowiązany będzie do według swego wyboru
usunięcia wady lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
2. Warunkiem możliwości skorzystania z uprawnień z Gwarancji Dodatkowej jest
nadesłanie na adres Sprzedającego w terminie 14 dni od daty wykrycia wady
wadliwego towaru wraz z kartą gwarancyjną oraz pisemnym pod rygorem
nieważności zgłoszenia wady wraz z opisem okoliczności jej wykrycia.
Niedopuszczalne jest nadsyłanie Sprzedającemu jakichkolwiek przesyłek za
pobraniem – Sprzedający nie jest zobowiązany do ich odebrania.
3. Po spełnieniu przez Klienta warunków opisanych w ust. 2 Sprzedający, o ile posiada
adres e-mail Klienta powiadomi go o przybliżonym terminie rozpatrzenia reklamacji,
a w razie rozpatrzenia pozytywnego Sprzedający powiadomi Klienta o przybliżonym
terminie realizacji gwarancji. Terminy te mają charakter czysto informacyjni i nie
rodzą jakichkolwiek obowiązków.
4. Odpowiedzialność Sprzedającego z gwarancji jest ograniczona wyłącznie do
pozostawionej jego wyborowi wymiany towaru na wolny od wad bądź usunięcia
wady. Jeżeli żadne z w/w świadczeń nie będzie możliwe w razie zasadności
reklamacji Sprzedający zaproponuje Klientowi proporcjonalny do upływu okresu
Gwarancji Dodatkowej zwrot części wynagrodzenia za udzielenie tej gwarancji.
5. W razie usunięcia wady lub wydania rzeczy wolnej od wad towar objęty naprawą lub
wymianą nie korzysta z Dodatkowej Gwarancji od daty naprawy lub wymiany, ale
objęty jest gwarancją w terminach pierwotnie ustalonych, zgodnie z Dodatkową Kartą
Gwarancyjną.
6. Dokonanie naprawy gwarancyjnej oraz jej datę serwis poświadcza w karcie
gwarancyjnej.
1. Gwarancją objęte są wyłącznie te uszkodzenia, których przyczyna tkwi w samym
urządzeniu.
2. Gwarancja nie obejmuje w szczególności:
- uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowej eksploatacji urządzenia,
- uszkodzeń powstałych wskutek wyjmowania, wkładania, przenoszenia oraz
nieprawidłowego przechowywania urządzenia,
- uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem sprzętu w warunkach niezgodnych z
zalecanymi przez producenta,
-usterek powstałych na skutek działania czynników zewnętrznych takich jak: urazy
mechaniczne, niewłaściwe zasilanie urządzenia, zwarcia, wyładowania atmosferyczne,

zalania, zawilgocenia, zanieczyszczenia, wadliwe podłączenie urządzenia,
- elementów podlegających normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu
- roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzenia, o ile są one zgodne z
deklarowanymi przez producenta
§5
Postanowienia końcowe
1. Treść OW zostanie udostępniona wszystkim potencjalnym Klientom na stronie
internetowej Sprzedającego.
2. Administratorem danych osobowych, udostępnianych prze uczestników Programu
jest Sprzedający. Dane uczestników Programu mogą być przetwarzane przez
podmioty działające na zlecenia administratora w rozumieniu art. 31 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2002
r., nr 101, poz. 926 z późn. Zm.).

