
10) w pfzypadĘ reklamacji nabywca zobowią7any jest do wydania towaru celem

naprawy w §erwl§le (3"z"tir..*isant stwierdzi, żejest taka konieczność), Nie

ńurió towaru jest jódno"nu."ne, że reklamacja zostanie niezrealizowana,

Dla prawidłowego użytkownika zegarazaw§ze należy przestrzegać, aby 
._.

ń;i;;.;nie i ktoóm zn{dyi9 iię 
"*g., 

było_zabezpieczone przed szkodliwymi

waruŃami atmosferyóznymi tj. 
-zbyt 

wysoką wilgotnością powietrza oraz

bezpośrednim intensj.wn}m oziałaniem promieni słonecznych. Dlategoteż zęgat

nalezy użytkować *-poń.r"czeniu zańniętym w 1<tórym temperatura wńa się w

granicachod 10_3obĘ a*lgotność_względnapowietrza.od4a,7tr/o,Zegar należy

ustawić w odległości niemni;lszej jak rlnetr od crynny"h urządzeń grzewczych, W

celu przedłuz*ni" .*t.ty"rn*gó *Igroa" powierzchni.należy chron!ć je ponadto przed

u."pisi"Jrim dziaŁaniÓ* *Jdy orL in"}ct substancji szkodliwych, a także

usztodzeniami mechanicznymi, cieplnymi. zegar należy odkurzać 3,4razy w

tygodniu suchą .niińii 
""vstątkaniną 

flanelJwą. Stośowanie środkow chemicznych

może uszkodzic powłokę lakieru,
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\ryEIGEL Anita Weigel
53-442 Wrocław
IJl. Brą.zowa 4/8

Adres do korespondencji:
Bukowice 9
56-na Brzeg Dolny
TeVfax 071319 05 50

07l 383 31 21

OGOLNE \ryARUNKI GWARANCJI I KONSERWACJI ZEGARO\il
FIR_IVIY WEIGEL

Firma WEIGEL zapewnia Kupującego o wysokiej jakości swoich zegarów i udziela

gwarancj i na następujących waruŃach:
l) okres g*r.*"ji-regarawynosi 24 miesiące od daty zakupu zegara

?i Gwarńt odpowiada zawady powstałe z przyczyny tkwiącej w danym zegarze oraz za

uszkodzenia będące ich nasiępstwem wówczas, gdy zegar używany był zgodnie z

przę7naczeniem i w odpowiednich waruŃach
3) Wady zegaruujawnione w okresie gwarancji usunięte zostanąw ciągu 14 dni' 

roboózych od jaty zg}oszeniaProducentowi o wadliwoŚci / usterce/ towaru. W

prrypuóku konieóznóści sprowad zenia części zapasowych z zagranicy okres naprawy

gwarancyjnej może ulec przedfuzeniu do 30 dni roboczych

ł; ózytko**ió zegarawinno odbywac się zgodnie z zńączonąinstrukcją obsfugi

5) Karta g*ur*.yń; jest wrrźną jeśli posiadi wpisaną datę sprzedńy _ bez skreśleń i

poprawek
6) wiazie utraĘ karty gwarancyjnej użytkownikowi zegara przysfuguje prawo do

wydania zastępczej karty gwarancyjnej
7) Gwarancją nió są óu;ęt"rśrtodzenia powstałe w wyniku:

o niewłaściwego bądź nieostroznego przenoszenia lub przewoŻenia zegara

wykonanego staraniem kupującego

r niewłaścińgo lub niezgodnego z instrukcją obsługi montazu akcesoria zegara

o napralvy lub przerobki wykonanejbezzgody producenta

. niewłaściwego, niezgodneg o zptzęznaczeniem i instrukcją obsługi

użytkowania zegua
" . nieprawidłowej konserwacji zegarabądź j9j zaniechania, zanieczYszczenia

oraz urazy meóhaniczne, chemiczne, termiczne, promieniowanie itP.

W przypadku rgios"enia takich usterek Klient pokrywa koszty usunięcia usterki oraz

koszĘ transportu na miejscu napra\i/y,

8) Naprawa g*arancyjna nie obejmuje Ózynności przewidzianych w instrukcji oblfugi
' 

l 
"i.bieząca 

tonse".*acjal do ktorych wykonania zobowivany jest uZYtkownik we

własnym zakresie i na własny koszt 
_

9) W przypadku bezpodstawnego -ezwńia serwisanta do naprawy gwarancyjnej koszty
' 

ztegóiylufu ponósi uzytkownik w pełn9j yyl".k9:,i
Zegary *".h'uni""n" ńgą spieszyE się lub późnić po dokładnym wyregulowaniu

przezklienta do 30 sekund na dobę, ,


