Chciałbym skorzystać z 5-letniej gwarancji jubileuszowej STARMIX i zarejestrować się w tym celu na
następujących warunkach gwarancyjnych.

Warunki gwarancji

1. z gwarancji mogą korzystać wyłącznie klienci końcowi, którzy mają miejsce
zamieszkania/zameldowania w Niemczech lub w jednym z wymienionych poniżej krajów:

(AT) Austria, (BE) Belgia, (GR) Grecja, (LU) Luksemburg, (FR) Francja, (IT) Włochy, (NL) Niderlandy,
(SE) Szwecja, (FI) Finlandia, (CZ) Republika Czeska, (HU) Węgry, (PL) Polska, (UA) Ukraina.

2. Do gwarancji uprawnieni są wyłącznie nabywcy nowego modelu jubileuszowego odkurzacza
Starmix, którzy zarejestrują się online na stronie internetowej Starmix w ciągu 30 dni kalendarzowych
od daty zakupu, przedstawiając dowód zakupu i numer seryjny zakupionego urządzenia. Modele
jubileuszowe są wyszczególnione na karcie informacyjnej dołączonej do zakupionego urządzenia.

3. Jako producent, ELECTROSTAR gwarantuje, że zakupione urządzenie będzie wolne od wad
materiałowych i wykonawczych przez okres 5 lat od daty zakupu (nie dotyczy akcesoriów oraz
elementów eksploatacyjnych).

4. Roszczenie gwarancyjne może być zgłoszone tylko wtedy, gdy w całym okresie gwarancyjnym przy
urządzeniu przeprowadzono wszystkie prace konserwacyjne określone w instrukcji obsługi.

5. Roszczenie gwarancyjne może być zgłoszone tylko wtedy, gdy urządzenie zostanie przesłane do
kontroli w stanie kompletnym, tzn. nie w stanie rozmontowanym wraz z dołączonym dowodem
zakupu oraz prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną Gwaranta (LŁ sp. z o.o., sp.k.)

6 Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez

- gwałtowne uderzenia (np. uszkodzenia spowodowane przez ciała obce, np. kamienie),
- nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie (np. przez nieprzestrzeganie instrukcji
obsługi, podłączenie do niewłaściwego napięcia sieciowego lub niewłaściwego rodzaju prądu),
- niewłaściwe interwencje, modyfikacje lub przez osoby nieupoważnione przez ELECTROSTAR lub
autoryzowany serwis,
- stosowanie akcesoriów, części zamiennych lub materiałów eksploatacyjnych, które nie są częściami
Starmix (np. filtry),
- ciągłej pracy lub porównywalnej nadmiernej eksploatacji.

7. Gwarancja nie obejmuje części zużywających się, takich jak silniki, uszczelki, koła, kółka, kable
sieciowe, filtry i akcesoria próżniowe (dysze, rury, węże, tuleje przyłączeniowe).

8. Gwarantem jest ELECTROSTAR GmbH, Hans-Zinser-Straße 1-3, D-73061 Ebersbach an der Fils.
Przedsiębiorstwo to zleciło realizację gwarancji swojemu krajowemu partnerowi handlowemu.
Uprawnionym z gwarancji jest wyłącznie nabywca urządzenia zarejestrowanego w ELECTROSTAR.
Cesja roszczeń z tytułu gwarancji jest wykluczona.

9. Kupujący wyraża zgodę na przekazanie swoich danych zakupowych krajowemu partnerowi
handlowemu, któremu zlecono opracowanie roszczeń gwarancyjnych.

10. Krajowym partnerem handlowym i adresatem roszczeń gwarancyjnych dla klientów, którzy mają
miejsce zamieszkania/zameldowania w Polsce jest:
LŁ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Byków, ul. Wrocławska 43
55-095 Mirków
tel. 71 3980841, serwis@langelukaszuk.pl , www.starmix.pl

Dla nabywców zamieszkałych poza granicami Niemiec osobą kontaktową w sprawie roszczeń
gwarancyjnych jest partner handlowy, u którego produkt został zakupiony.

11. Niniejsza gwarancja nie ogranicza ani nie wyklucza ustawowych praw nabywcy.
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