
Okres gwarancji
Gwarancja na biurka EasyDesk obejmuje okres dwóch (2) lat od daty zakupu. Dowód
zakupu jest wymagany jako podstawa roszczeń gwarancyjnych.

Co obejmuje gwarancja?
Gwarancja obejmuje wady materiałów, wykonania i funkcji wszystkich głównych
elementów biurek EasyDesk od daty zakupu.

Które produkty nie są objęte gwarancją?
Wszystkie biurka EasyDesk oraz ich komponenty objęte są gwarancją.

Jakie działania podejmie EasyDesk w ramach warunków niniejszej gwarancji?
Jeżeli dane roszczenie gwarancyjne zostanie uznane, firma EasyDesk dany produkt
naprawi lub wymieni na taki sam, niewadliwy. W przypadku, kiedy dany produkt
nie jest już dostępny w sprzedaży, EasyDesk zapewni jego zamiennik
porównywalny pod względem funkcji, jakości i ceny. Jeżeli dane roszczenie
gwarancyjne zostanie uznane, EasyDesk, odpowiednio, pokryje koszty naprawy,
części zamiennych, dojazdu i godzin pracy ekipy naprawczej oraz wysyłki.
Powyższe nie ma zastosowania w przypadku napraw lub modyfikacji produktu
dokonywanych samodzielnie przez konsumenta lub na jego zlecenie bez akceptacji
EasyDesk. Wymienione części lub produkt stają się własnością EasyDesk.
Reklamowany produkt powinien być czysty, a w przypadku jego zainstalowania,
dostęp do niego nie może być utrudniony.
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Czego nie obejmuje gwarancja?
Gwarancja nie obejmuje biurek EasyDesk które były nieodpowiednio złożone
lub przechowywane, nieprawidłowo użytkowane, przerabiane lub czyszczone
przy użyciu nieodpowiednich metod lub środków czystości. Gwarancja nie
obejmuje
zarysowań, rozdarć lub nacięć, a także uszkodzeń mechanicznych. Gwarancja
nie ma zastosowania, jeśli produkt był przechowywany na wolnym powietrzu,
w bezpośrednio nasłonecznionym miejscu lub w wilgotnym otoczeniu, np. w
łazience.

Zalecenia dotyczące pielęgnacji
Raz na kwartał należy kontrolować stan śrub i wkrętów.
Wszystkie powierzchnie przecierać do czysta szmatką zwilżoną delikatnym
środkiem czyszczącym, a następnie wytrzeć do sucha czystą szmatką.

Warunki obowiązywania gwarancji
Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja
nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Jak się z nami skontaktować, jeśli potrzebujesz pomocy

Gwarantem jest EasyDesk Agata Pawlik z siedzibą w Częstochowie, 42-209 ul.
Batalionów Chłopskich 138.
NIP: 949-223-55-57, REGON: 381794884
Kontakt z firmą EasyDesk
Numer telefonu: 795-005-565
Adres e-mail: bok@easydesk-sklep.pl


