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typ urządzenia ................................................................. . nr seryjny urządzenia ....................................................... . 
nr seryjny ładowarki ....................................................... . 
nr seryjny akumulalora 1 ............................................... .. 
nr seryjny akumulatora 2 .............................................. .. 
nr seryjny akumulatora 3 ............................................. .. 

numer rachunku (faktury, paragonu) .................................................... dala sprzedaży ................................................................. . 

pieczęć i podpis sprzedawcy ............................................................... . 

Uwaga! Dostawcą uszkodzonych urządzeń do centralnego zakładu serwisowego "LŁ" Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp.k. w Bykowle są wskazani spedytorzy DHL - lub (Poczta Polska - zwykła nie kurierska prLesylka 
pocztowa), i tylko koszty tych prLewozników pokrywa gwarant. 
Gwarant nie uznaje i nie odpowiada za uszkodzenia, które powstały w transporcie od nadawcy do serwisu. 
1. Firma ,LL' Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (dawniej ,Lange Lukaszuk' spółka jawna (adres na odwrocie)
gwarantuje dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu, na który została wydana niniejsza Karta Gwarancyjna, pod warunkiem
używania sprzętu zgodnie z Jego przemaczeniem na warunkach określonych w instrukcji obsługi I gwarancji dołączonej do
każdego urLądzonla przez sprzedawcę.
2. Gwarancją nie są objęte urządzenia używane w wypożyczalniach narzędzi.
3. Gwarant odpowiada jedynie za istotne wady materiałowe oraz wykonawcze wynikłe z przyczyn tkwiących w unądzeniu.
4. Odpowiedzialność gwaranta obowiązuje na obszam Rzeczpospolitej Polskie) I trwa:
36 miesiące od daty zakupu urLądzenia dla nabywcy detallcznego na podstawie dowodu zakupu• paragon
12 miesięcy dla nabywcy na podstawie dowodu zakupu - faktura VAT.
4a. Gwarant udziela na akumulatory litowo-jonowe:
24 miesięcznej gwarancji+ 12 miesięcy po rejestracji dla nabywcy detalicznego na podstawie dowodu zakupu - paragon.
12 miesięcznej gwarancji dla nabywcy na podstawie dowodu zakupu - faktura VAT.

5. Gwarancja jest ważna jedynie kompletnie wypełniona z podpisem nabywcy potwierdzającym warunki gwarancji oraz
dołączonym dowodem zakupu klienta ostatecznego {paragon, faktura Val - ksero).
6. Gwarancja nie obejmuje wad wynikłych z nieprawidłowego użytkowania, uszkodzen mechanlcznycn, prLeclążenla,
transportowania, prLechowywania, regulacji, konserwowania sprLęlu niezgodnego z Instrukcją obsługi.
7. Gwarancją nie są objęte części eksploatacyjne, wykaz częsci i elementów nie podlegających wymianie w ramach
gwarancji podano na stronie 2.
8. Wady uniemożliwiające eksploatację sprLęlu zgodnie z Jego prLeznaczeniem a ujawnione w okresie objętym gwarancją będą
rozpatrywane niezwłocznie na kaszl gwaranta w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia dostarczenia sprzętu do zakładu
serwisowego lub sprzedawcy.
9. Czynności obejmujące bieżące regulacje urządzenia, pasków, linek, czyszczenie I przeglądy okresowe - konserwacyjne 
(eksploatacyjne) należą do użytkownika urządzenia według załączonej instrukcji obsługi producenta, nie są podstawą do roszczeń
gwarancyjnych a wykonane prace prLez serwis LL są odpłatne. 
9. Wady sprLętu należy zgłaszać w Centralnym Zakładzie Serwisowym, adres na stronie 2.
10. Okres gwarancji przedłuża się o faktyczny czas przebywania urządzenia w zakładzie serwisowym ale nie biegnie na nowo
w przypadku dokonania istotnej naprawy urządzenia.
11. Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku: zagubienia lub zniszczenia karty gwarancyjnej, dokonania w Jej
treści zmian, stwierdzenia naruszenia plomb i zabezpleczen, zaniedbania, obecności ciał obcych. zużycia naturalnego,
nieużywania oryginalnych zalecanych przez sprzedawcę materiałów eksploatacyjnych, uszkodzeń mechanicznych, demontażu,
wykonywania napraw I przeróbek w urządzeniu, zalania urządzenia wodą, olejem, ługiem. kwasem lub innym płynem, zasilenia
nieprawidłowym napięciem, pożaru I upadku.
12. Gwarancja nie obejmuje odpowiedzialności gwaranta za szkody osób lub ich majątku powstałe w okresie obowiązywania
gwarancji I będących następstwem wad towaru.
13. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar nie ogranicza praw konsumenckich wynikających z innych przepisów.
14. W związku z udzieleniem niniejszej gwarancji, wyłączona zostaje odpowiedzialność .Ll" sp. z o.o. sp.k. z tytułu rękojmi wobec
klientów , będących prLedsiębiorcami.

Akceptuję warunki gwarancji 

Podpis nabywcy .................................... . 

PRZEDŁUŻ GWARANCJĘ NA AKUMULATOR 
www.greenworkspoiska.ol 






