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Niniejsza gwarancja obowiązuje
klientów, którzy zakupili towar
w punktach sprzedaży na terenie RP
pieczątka sklepu
Producent wózków dzieciecych „PRZEMKO” Biała Górna ul Częstochowska 26, 42-125 Kamyk

tel. 533 313 539, sklep@babymerc.pl, www.babymerc.pl

Warunki gwarancji
1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem technicznym kupowanego przedmiotu oraz stwierdzeniem czy jest on kompletny oraz
wolny od wad. W przypadku ujawnienia niezgodności klient zobowiązany jest do bezzwłocznego zgłoszenia się do sprzedawcy.
2. Firma PPHU PRZEMKO udziela 24 miesięcy gwarancji na zakupiony przez Państwa wózek.
3. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową (DZ.U nr.141 poz.1176 ustawa z dnia 27.07.2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego).
4. Wózek zgłoszony do reklamacji powinien być czysty i kompletny.
5. W przypadku reklamacji klient dostarcza wózek wraz kartą gwarancyjną, dowodem zakupu oraz wypełnionym protokołem reklamacyjnym
do właściwego serwisu lub punktu serwisowego. W przypadku nieuzasadnionego wezwania do naprawy, kosztami przesyłki i opinii serwisu
obciążony zostanie zgłaszający.
6. Wady fizyczne wózka ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie do 21 dni roboczych od daty dostarczenia go do punktu
serwisowego.
7. Sposób naprawy wózka lub wymiany na nowy ustala producent.
8. Gwarancją nie są objęte:
• zgubienie elementów wyposażenia bądź konstrukcji wózka.
• uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przechowywania bądź użytkowania,
• wady powstałe w wyniku dokonywania napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione.
• uszkodzenia powstałe z winy nabywcy.
• uszkodzenia mechaniczne i termiczne (takie jak: zmiana koloru tkaniny powstała przez długotrwałe działanie promieni słonecznych lub przez użycie
niewłaściwych środków piorących).
• rozdarcia materiału, otarcia, uszkodzenia folii i siatek wynikłe z niewłaściwego użytkowania.
• w przypadku zastosowania kół pompowanych, gwarancja nie obejmuje przebicia dętek, jak również naturalnego zużywania się opon.
• obdarcia powłoki lakierniczej z winy użytkownika.
• korozja elementów wynikłych z narażenia wózka na warunki o podniesionej wilgotności powietrza.
9. PPHU “PRZEMKO” zobowiązuje się do wymiany przedmiotu reklamacji na nowy, gdy w okresie gwarancyjnym 3 krotnie ulegnie
uszkodzeniu ten sam element lub po stwierdzeniu wady fabrycznej niemożliwej do usunięcia.
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