WARUNKI GWARANCJI
Sterownik Internetowy MicroLan3
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Firma Nitronik (zwana dalej jako Producent) udziela 12-miesięcznej gwarancji na sprzedawane
towary.
Producent w przypadku uwzględnienia reklamacji zobowiązuje się do napraw gwarancyjnych w
możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do
Producenta.
Podlegający gwarancji sprzęt należy dostarczyć do Producenta lub miejsca zakupu na własny koszt
wraz z kartą gwarancyjną lub dokumentem zakupu i formularzem reklamacyjnym zawierającym opis
usterki i dane kontaktowe klienta.
Formularz reklamacyjny dostępny jest na stronie internetowej Producenta.
Przesyłki wysyłane na koszt Producenta nie będą przyjmowane.
Sprzęt powinien być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu.
Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia powstałe w wyniku:
– transportu,
– celowego uszkodzenia,
– uszkodzeń mechanicznych,
– użytkowania niezgodnego z zaleceniami instrukcji obsługi lub przeznaczeniem urządzenia,
– zdarzeń losowych, w tym wyładowań atmosferycznych, pożaru, zalania, działania wysokich
temperatur i czynników chemicznych,
– niewłaściwej instalacji i konfiguracji (niezgodnej z zasadami zawartymi w instrukcji), w tym
niewłaściwego zasilania i podłączania zewnętrznych elementów i urządzeń mogących uszkodzić
produkt,
– w szczególności przekroczenie zakresu napięć i prądów dla wejść i wyjść służących do dołączenia
zewnętrznych czujników, przełączników, itp. lub doprowadzenia do zwarcia w tych obwodach,
– dokonywania przeróbek, zmian konstrukcyjnych lub napraw poza serwisem producenta.
– uszkodzenia powstałe w przypadku próby aktualizacji oprogramowania w urządzeniu programem
(firmware) przeznaczonym do urządzenia innego typu lub rodzaju.
Utratę uprawnień wynikających z gwarancji w każdym wypadku powoduje stwierdzenie naruszenia
naklejki Producenta (plomby gwarancyjnej) na urządzeniu, dokonywania przeróbek lub napraw poza
serwisem Producenta.
Wybór formy rozpatrzenia reklamacji: naprawa, wymiany na towar wolny od wad lub zwrot
pieniędzy należy do Producenta.
Odpowiedzialność Producenta względem nabywcy ogranicza się do wartości produktu i nie
obejmuje szkód powstałych w wyniku jego uszkodzenia lub wadliwego działania.
Terytorialny zasięg obowiązywania gwarancji: Rzeczpospolita Polska
Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności
towaru z umową.

