
WARUNKI GWARANCJI 

Warunki gwarancji: 
 
1. Firma P.H.U. Nowak Sp. z o.o. udziela gwarancji na poprawne działanie sprzedawanego sprzętu 
na okres: 24 miesięcy od daty odbioru towaru przez kupującego. 
 
2. Potwierdzeniem gwarancji jest dokument zakupu towaru w postaci Faktury lub Paragonu, 
dołączonych do wysyłanego towaru. 
 
3. W ramach gwarancji kupujący może żądać naprawy rzeczy bezpłatnie w terminie do 14 dni 
roboczych. W uzasadnionych przypadkach termin ten może wydłużyć się do 21 dni. 

4. Uszkodzony sprzęt należy dostarczyć do siedziby sprzedawcy. W przypadku uwzględnienia 
reklamacji, sprzedawca zwraca koszt wysyłki kupującemu do kwoty wyszczególnionej na stronie 
internetowej w zakładce Wybierz formę wysyłki – Kurier i odsyła naprawiony sprzęt na adres 
kupującego, na własny koszt. 

5. Adres pod który należy wysyłać reklamacje to: 
P.H.U. Nowak Sp. z o.o. 
ul. Poznańska 96 
62-052 Komorniki 
 

6. Gwarancja sprzedającego rozpoczyna się w dniu odbioru towaru przez kupującego i obejmuje 
wykonanie i wady materiałowe sprzętu. 
 
7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z 
przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 
 
8. Zakres terytorialny gwarancji obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej 
 
9. Ewentualne spory rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla sprzedającego. 
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