WARUNKI GWARANCJI
W każdym przypadku, gdy Ateco udziela gwarancji osobie trzeciej, niniejsze warunki gwarancji będą miały zastosowanie.
Gwarancja nie obejmuje usterek lub uszkodzeń mechanicznych, a także usterek lub uszkodzeń wynikłych z nieprawidłowego
użytkowania przedmiotu umowy.
3. Zgłoszenie usterki winno zostać dokonane nie później niż w terminie 48 h od jej wykrycia na numer telefonu + 4 8 5 0 2 6 9 9 8 9 4 i
niezależnie od powyższego, pod rygorem bezskuteczności tego zgłoszenia, wysłane mailem na adres b i u r o @ a t ec o. p l .
W przypadku zgłoszenia usterki w jakikolwiek inny sposób, niż wskazany powyżej, w tym także w przypadku zgłoszenia tylko i
wyłącznie telefonicznego Ateco jest uprawnione, lecz w żadnym wypadku nie jest zobowiązane, do przystąpienia do usunięcia usterki
lub awarii.
4. Celem uniknięcia wszelkich wątpliwości zgłoszenie dokonane tylko i wyłącznie telefonicznie lub w jakikolwiek inny sposób niż
telefonicznie oraz mailem nie jest uważane za ważne i skuteczne zgłoszenie usterki lub awarii, nawet jeśli Ateco przystąpi do
usuwania tej usterki lub awarii i/lub tą usterkę lub awarię usunie.
5. Awarię lub usterkę uważa się za skutecznie usuniętą w przypadku, jeśli w terminie trzech dni roboczych od daty zakończenia jej
usuwania, Kupujący nie zgłosi w formie jak w ust. 3 zastrzeżeń co do sposobu usunięcia usterki. Wszelkie zastrzeżenia zgłoszone po
okresie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uważane będzie za nowe zgłoszenie awarii lub usterki.
6. Ateco nie jest odpowiedzialne za jakiekolwiek szkody wynikłe z braku możliwości korzystania przez Kupującego z przedmiotu
umowy objętego gwarancją w okresie wykonywania napraw, usuwania usterek lub awarii, w tym w szczególności za utracony zarobek
Kupujących oraz osób trzecich, o ile szkoda poniesiona przez Kupujących nie została wyrządzona przez Ateco umyślnie.
7. Ateco nie jest odpowiedzialne za jakiekolwiek szkody wynikłe w związku z usterkę lub awarią sprzętu objętego niniejszą gwarancją,
w tym w szczególności za szkody poczynione w mieniu Kupujących lub osób trzecich w wyniku użytkowania, o ile nie zostały
wyrządzone przez Ateco w sposób umyślny.
8. Warunkiem obowiązywania gwarancji jest zlecenie przez Kupujących Ateco wykonania przeglądów technicznych, serwisów i innych
czynności wymaganych, zgodnie z instrukcją, przez producentów danych urządzeń i przepisami prawa. Gwarancja wygasa w
przypadku braku zlecenia w/w przeglądów podmiotowi do tego uprawnionemu i certyfikowanemu przez producenta urządzenia.
9. Przeglądy, serwisy i inne czynności, o których mowa w ustępie powyższym są płatne, a wynagrodzenie to nie jest uwzględnione w
cenie sprzedaży/wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu umowy.
10. Zlecenie wykonania przeglądów, serwisów i innych czynności, o których mowa w ust. 8, winno być, pod rygorem nieważności
dokonane w formie pisemnej umowy.
11. Niniejsza gwarancja wygasa ze skutkiem natychmiastowym także w przypadku odmowy lub przeszkód w udostępnieniu Ateco sprzętu
do naprawy lub celem usunięcia usterki lub awarii jak również w przypadku niewłaściwego użytkowania sprzętu lub jakiejkolwiek
ingerencji w niego osób trzecich.
12. Przez dni robocze w rozumieniu niniejszej Umowy uważane będą dni od poniedziałku do piątku z pominięciem dni ustawowo
wolnych od pracy.
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