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na przetwarzanie danych organizacji lub osoby

Warunki Gwarancji

fizycznej, na którà zostanie zarejestrowane
1. Z-Power Sp. z o. o. udziela gwarancji dla ww.
wyrobu eksploatowanego zgodnie

z przezna-

czeniem i instrukcjà obsùugi w okresie 12 miesiæcy

wych).

od daty zakupu w przypadku uýycia zawodowego

a. Rejestruj¹cy jest zobowi¹zany wydrukowaæ

lub porównywalnego z zawodowym (dziaùalnoúã

dowód rejestracji tzw. certyfikat rejestracji

gospodarcza), a zakup potwierdzony jest fakturà

i przed³o¿yæ go wraz z kart¹ gwarancyjn¹

VAT wystawionà na danà dziaùalnoúã gospo-

w serwisie w przypadku naprawy

darczà. W pozostaùych przypadkach okres

b. Wyd³u¿ona gwarancja zachowuje swoj¹ wa-

gwarancji wynosi 24 miesiàce pod warunkiem

¿noœæ tylko i wy³¹cznie w przypadku spe³nienia

zastosowania konsumenckiego (do celów

warunków gwarancji podstawowej (12 lub 24 -

prywatnych), a zakup potwierdzony jest

miesiêcznej) wymienionych w pkt. 1 warunków

paragonem lub fakturà VAT wystawionà na osobæ

gwarancji.

fizycznà nie prowadzàcà dziaùalnoúci gospodarczej.
2. Elektronarzædzia marki Celma mogà zostaã objæte
36-miesiæcznà gwarancjà.1

1

narzædzie przez Z-Power Sp. z o. o. wyùàcznie do
celów zwiàzanych z gwarancjà oraz marketingo-

3. Podstaw¹ skorzystania z gwarancji jest posiadanie wa¿nej karty gwarancyjnej. Wa¿na karta
gwarancyjna powinna zawieraæ: datê sprzeda¿y
potwierdzon¹ piecz¹tk¹ i podpisem sprzedaj¹cego

Podstawowym warunkiem wydùuýenia okresu

oraz numer fabryczny zgodny z numerem

gwarancji jest rejestracja narzædzia na stronie

fabrycznym na tabliczce znamionowej elektro-

internetowej www.celma.com.pl w ciàgu 30 dni od

narzêdzia. W przypadku gwarancji wyd³u¿onej do

daty zakupu (rejestracja jest jednoczeúnie zgodà

36 miesiêcy powinien zostaæ za³¹czony certyfikat

36-miesiêczny okres gwarancji dotyczy wybranych elektronarzêdzi marki Celma. Szczegó³y na stronie www.celma.com.pl

rejestracji, o którym mowa w pkt 2. warunków

w wyniku przeciàýenia wyrobu np. w wyniku

gwarancji.

zablokowania narzædzia w obrabianym
materiale

Zakres ochrony gwarancyjnej

h. Uszkodzeñ mechanicznych zewnætrznych
(pækniecie obudowy, przeciæcie przewodu

1. W okresie gwarancji usuwane sà bezpùatnie
uszkodzenia wynikajàce z wad produkcyjnych lub
zastosowania podczas produkcji urz¹dzenia
materiaùów i komponentów z ukrytymi wadami.
Uzasadnione roszczenie gwarancyjne obliguje
gwaranta do pokrycia kosztów transportu wyrobu
do serwisu i z powrotem, tylko i wyùàcznie spedycj¹
wyznaczonà przez Z-Power Sp. z o. o.
2. Uýytkownik elektronarzædzia w przypadku
zauwaýenia usterki powinien natychmiast
zaprzestaã jego uýytkowania i niezwùocznie
przekazaã niesprawne narzædzie do serwisu
fabrycznego marki Celma.
3. Producent zwolniony jest z odpowiedzialnoúci z
tytuùu gwarancji za wady sprzætu, jeýeli powstaùy
one z innych przyczyn niý tkwiàce w wyrobie, a w
szczególnoúci, które powstaùy w wyniku:
a. Eksploatacji wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjà obsùugi, uýywanego
lub przechowywanego w niestandardowych
warunkach otoczenia (wilgotnoúã, temperatura)
b. Eksploatacji wyrobu po wystàpieniu widocznych objawów niewùaúciwej pracy np.
nadmierny wzrost temperatury, nadmierne
iskrzenie itp.
c. Stosowania niewùaúciwych narzædzi roboczych
lub osprzætu
d. Przeci¹¿enia wyrobu co skutkuje spaleniem
wirnika i/lub stojana
e. Zaniedbania czyszczenia i konserwacji úrodkami zalecanymi przez producenta
f. Poddania przeróbkom lub naprawiania poza
fabrycznym serwisem gwarancyjnym
g. Uszkodzeñ silnika lub innych elementów

przyùàczeniowego itp.) oraz dziaùania ciaù
obcych, które wniknæùy do obudowy
i. Naturalnego zuýycia elementów

w wyniku

eksploatacji.
4. Szczotki elektrografitowe i narzædzia robocze
stanowiàce wyposaýenie elektronarzædzia nie
podlegajà gwarancji.
5. Dla akumulatorów i ùadowarek okres gwarancji
wynosi 6 miesiæcy od daty zakupu liczonych na
podstawie dowodu zakupu (paragon lub faktura
VAT). W przypadku akumulatorów Li-ion i ùadowarek do nich przeznaczonych istnieje
moýliwoúã wydùuýenia gwarancji do 24 miesiæcy.
Podstawowym warunkiem wydùuýenia okresu
gwarancji jest rejestracja narzædzia na stronie
internetowej www.celma.com.pl w ciàgu 30 dni od
daty zakupu (rejestracja jest jednoczeúnie zgodà
na przetwarzanie danych organizacji lub osoby
fizycznej, na którà zostanie zarejestrowane
narzædzie przez Z-Power Sp. z o. o. wyùàcznie do
celów

zwiàzanych z gwarancjà oraz marke-

tingowych). Rejestrujàcy jest zobowiàzany
wydrukowaã dowód rejestracji tzw. certyfikat
rejestracji i przedùoýyã go wraz z kopi¹ dowodu
zakupu w serwisie marki Celma w przypadku
naprawy. Wydùuýona gwarancja zachowuje swoja
waýnoúã tylko i wyùàcznie w przypadku speùnienia
warunków 6-miesiæcznej gwarancji podstawowej.
6. Niniejsza gwarancja upowaýnia wyùàcznie do
ýàdania naprawy elektronarzædzia. Jednakýe
Z-Power Sp. z o. o. ma prawo podjàã decyzjæ
o wydaniu nowego elektronarzædzia lub zwrocie
gotówki zamiast naprawy.
7. Serwis marki Celma zobowiàzuje siæ udzieliã
odpowiedzi o sposobie zaùatwienia reklamacji (w

formie e-mail b¹dŸ SMS), na dane zawarte w for-

przebiegu procesu reklamacji wy³¹cznie na

mularzu naprawy gwarancyjnej, w terminie 21 dni

podstawie listu przewozowego.

roboczych od daty dostarczenia narzædzia do
serwisu.

6. Brak spe³nienia punktów gwarancji oraz brak
kompletnej dokumentacji bêdzie skutkowa³
odrzuceniem gwarancji.

Zgùoszenie gwarancyjne
Adres wysy³ki:
1. Napraw gwarancyjnych moýe dokonywaã tylko i
wyùàcznie serwis marki Celma.
2. Naprawa w okresie gwarancyjnym w innym
serwisie niý wskazany w pkt. 1 bædzie skutkowaùa
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utratà gwarancji.
3. Urz¹dzenie nale¿y dostarczyæ do serwisu czyste,
czyszczenie elektronarzêdzia w serwisie jest
us³ug¹ dodatkowo p³atn¹.
4. W przypadku reklamacji Uýytkownik jest zobowiàzany dostarczyã wyrób do serwisu marki

Reklamowane wyroby prosimy przesy³aæ
wy³¹cznie za poœrednictwem firmy kurierskiej
podanej na stronie internetowej
www.celma.com.pl, zak³adka
serwis i wsparcie>obs³uga serwisowa

Celma lub miejsca zakupu z nienaruszonymi
plombami fabrycznymi, wyposaýony w tabliczkæ
znamionowà z czytelnym numerem seryjnym,

Koszt przesy³ki i napraw gwarancyjnych ponosi
serwis.

fabryczne wyposaýenie (w tym osprzêt z wy³¹czeniem mieszade³) w oryginalnym trwaùym
opakowaniu wraz z:

Informacja o naprawach:
email: serwis@z-power.pl

a. kartà gwarancyjnà (wraz z dowodem rejestracji w przypadku wydùuýenia terminu
gwarancji do 36 miesiæcy dla elektronarzædzi

Aktualne numery telefonów mo¿na znaleŸæ na
stronie internetowej www.celma.com.pl

lub 24 miesiæcy dla akumulatorów Li-ion i przeznaczonych do nich ùadowarek),
b. tylko i wy³¹cznie kopi¹ dowodu zakupu
(paragon lub faktura VAT). Serwis marki Celma
nie zwraca oryginalnych paragonów lub faktur
do³¹czonych do reklamacji.
c. kompletnie wypeùnionym formularzem
naprawy gwarancyjnej, zaùàczonym do karty
gwarancyjnej, a takýe dostæpnym na stronie
www.celma.com.pl, zakùadka
serwis i wsparcie > obsùuga serwisowa lub drogà
mailowà serwis@z-power.pl.
5. Serwis marki Celma udziela informacji na temat
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