Szanowny Kliencie,
Dziêkujemy za dokonanie zakupu wyci¹garki DRAGON WINCH. W przypadku wyst¹pienia problemów
technicznych prosimy o kontakt z Sprzedawc¹ (zwanym dalej Gwarantem) lub Regionalnym
Autoryzowanym Serwisem marki DRAGON WINCH.

WARUNKI GWARANCJI
1. Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesiêcy, liczony od dnia wydania wyci¹garki, widniej¹cym
na dowodzie zakupu.
2. Gwarant zobowi¹zuje siê do bezp³atnego usuniêcia wad fabrycznych tkwi¹cych w wyci¹garce
i ujawnionych w okresie gwarancji.
3. Gwarancja nie obejmuje wad wyci¹garki powsta³ych wskutek: napraw wykonanych przez podmioty
inne ni¿ Gwarant, nieprzestrzegania zasad prawid³owej instalacji i eksploatacji opisanych w instrukcji
obs³ugi, przechowywania wyci¹garki w niew³aœciwych warunkach, zaniedbania, braku nadzoru,
niew³aœciwego wykorzystywania, nieprzestrzegania zasad postêpowania z wyci¹garkami, b³êdnego
kierunku zwijania liny, przeci¹¿enia wyci¹garki, zjawisk losowych takich jak: po¿ar, wy³adowania
elektryczne, zalanie, dzia³anie œrodków chemicznych oraz okolicznoœci i si³ wy¿szego rzêdu.
Gwarancja nie obejmuje wad powsta³ych na skutek przypadkowego za³¹czenia wyci¹garki.
4. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych wad eksploatacyjnych takich jak: uszkodzenie obudowy,
uszkodzenie silnika, przek³adni lub bêbna, których powodem by³o przeci¹¿enie wyci¹garki.
Parametry, których przekroczenie bêdzie przeci¹¿eniem wyci¹garki s¹ szczegó³owo okreœlone
w instrukcji obs³ugi dla danego typu wyci¹garki.
5. Gwarancji nie podlegaj¹ czêœci obudowy i akcesoria podlegaj¹ce normalnemu zu¿yciu podczas
eksploatacji jak: zarysowanie, trudne do usuniêcia zabrudzenie, wytarcie napisów itp.
6. Lina wyci¹garki (stalowa i syntetyczna), po rozwiniêciu nie jest objêta gwarancj¹. Dlatego sprawdŸ
linê przed pierwszym u¿yciem.
7. Gwarancj¹ nie s¹ objête wyci¹garki, których przyczyn¹ niesprawnoœci jest brak w³aœciwej konserwacji
(patrz pkt. „Smarowanie i konserwacja wyci¹garki”).
8. Podstaw¹ rozpatrzenia gwarancji jest dostarczenie: odpowiednio zabezpieczonej wyci¹garki, dowodu
zakupu oraz zg³oszenia reklamacyjnego, które powinno zawieraæ opis usterki, okolicznoœci jej
wyst¹pienia, rodzaj pojazdu, w którym wyci¹garka by³a zainstalowana i dane kontaktowe klienta
(adres, numer telefonu).
9. W porozumieniu z Gwarantem nale¿y dostarczyæ wyci¹garkê na wskazany adres serwisu.
10. Wada zg³oszona w okresie gwarancji zostanie usuniêta przez Gwaranta na koszt Gwaranta
w terminie 14 dni roboczych. Bieg terminu rozpoczyna siê pierwszego dnia roboczego po dniu
dostarczenia wyci¹garki do serwisu.
11. W przypadku gdy naprawa wymaga importu czêœci zamiennych z zagranicy, termin naprawy mo¿e
ulec wyd³u¿eniu do 30 dni, na co kupuj¹cy wyra¿a zgodê korzystaj¹c z us³ug serwisu.
12. Kupuj¹cemu przys³uguje prawo wymiany wyci¹garki na now¹, je¿eli Gwarant stwierdzi, ¿e usuniêcie
wady jest niemo¿liwe. Termin wymiany wyci¹garki na now¹, woln¹ od wad, wynosi nie wiêcej ni¿ 30
dni. Je¿eli w szczególnych sytuacjach (np. brak produktu w ofercie handlowej) wymiana wyci¹garki na
ten sam typ jest niemo¿liwa, Gwarant w porozumieniu z Kupuj¹cym wymieni wyci¹garkê na inny typ
o najbardziej zbli¿onych parametrach technicznych. Takie dzia³anie uwa¿a siê za wykonanie
obowi¹zków Gwaranta. Gwarancja wyd³u¿ona jest o czas obs³ugi gwarancyjnej.
13. W przypadku gdy reklamacja oka¿e siê bezzasadna, Gwarant obci¹¿y kupuj¹cego kosztami
postêpowania gwarancyjnego i kosztami transportu.
14. Gwarant nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody wynikaj¹ce z niew³aœciwej eksploatacji wyci¹garki.
Gwarant nie ponosi odpowiedzialnoœci za dodatkowe koszty poniesione przez Kupuj¹cego,
a wynikaj¹ce z uszkodzenia wyci¹garki.

16. Uprawnienia z tytu³u gwarancji nie obejmuj¹ prawa Kupuj¹cego do domagania siê zwrotu utraconych
zysków w zwi¹zku z wad¹ wyci¹garki.
17. W przypadku nie zaakceptowania warunków gwarancji kupuj¹cemu przys³uguje prawo zwrotu
wyci¹garki na koszt Gwaranta w ci¹gu 14 dni roboczych od daty kupna. W takim przypadku
wyci¹garka nie mo¿e posiadaæ œladów u¿ytkowania. Gwarant pokrywa koszt, pod warunkiem
wys³ania przesy³ki za poœrednictwem wskazanej przez Gwaranta firmy kurierskiej.
18. W sprawach nie uregulowanych warunkami niniejszej gwarancji zastosowanie maj¹ odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
UWAGA
Je¿eli Klient nie odbierze wyci¹garki z Serwisu w ci¹gu 3 miesiêcy od daty przes³ania sprzêtu do
Serwisu, sprzêt zostanie zez³omowany.

