
e-Gwarancja Awa24.pl 

Zapewniamy U ytkownika o dobrej jako ci towaru, na który wydana jest niniejsza karta 

gwarancyjna. Us ugi gwarancyjne mog  by  wiadczone tylko po okazaniu dowodu zakupu (Faktury 

VAT). Okres gwarancji wynosi 6 miesi cy i liczy si  od daty zakupu sprz tu. Wady lub uszkodzenia 

sprz tu ujawnione w okresie gwarancji usuwane b d  bezp atnie w ci gu 14 dniu od daty otrzymania 

reklamowanego produktu przez Serwis Awa24.pl. W wyj tkowych przypadkach, je eli naprawa wymaga 

sprowadzenia cz ci zamiennych, termin ten mo e by  wyd u ony. 

Naprawami gwarancyjnymi nie s  obj te czynno ci zwi zane z konserwacj  i czyszczeniem 

towarów oraz cz ci i akcesoriów ulegaj cych zu yciu podczas normalnego u ytkowania. Gwarancja nie 

obejmuje mechanicznych uszkodze  sprz tu oraz wad i uszkodze  wynik ych wskutek: 

• niew a ciwego lub niezgodnego z instrukcj  u ytkowania, przechowywania i konserwacji, 

• ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian 

konstrukcyjnych, 

• u ycia niew a ciwych materia ów eksploatacyjnych. 

W przypadku stwierdzenia usterki nale y j  zg osi  poprzez stron  internetow  Awa24.pl, 

korzystaj c z dzia u RMA, który jest dost pny po zalogowaniu. Nadany przez system numer zg oszenia 

nale y koniecznie umie ci  na wys anej do serwisu przesy ce. W przypadku uznania przez Serwis 

Awa24.pl reklamacji pokryjemy koszty przesy ki zarówno od Klienta do serwisu jak i z powrotem.  

Wraz z zabezpieczonym przed uszkodzeniem mechanicznym towarem prosimy przes a  

akcesoria, dowód zakupu oraz numer konta bankowego, na które maj  zosta  zwrócone koszty 

przesy ki. Przesy k  prosz  nada  na adres: 

Serwis Awa24.pl 

Przedsi biorstwo Wielobran owe AWA Andrzej Ogonowski 

ul. Gwiazdkowa 8 

16-010 Nowodworce 

Serwis Awa24.pl zastrzega sobie prawo odmowy przyj cia przesy ki z reklamacj  w przypadku, 

gdy nie b dzie na niej napisanego, w widocznym miejscu, numeru reklamacji przydzielonego 

w systemie RMA. Gwarancja nie wy cza ani nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnie  kupuj cego 

wynikaj cych z niezgodno ci towaru z umow . 

  

         


