WARUNKI GWARANCJI
1. W przypadku zg³oszenia reklamacyjnego, warunkiem skorzystania przez Kupuj¹cego z uprawnieñ wynikaj¹cych z niniejszej gwarancji jest
przedstawienie ³¹cznie:
a. poprawnie wype³nionej karty gwarancyjnej (dane Kupuj¹cego, miejsce monta¿u, nr fabryczny produktu, nazwa produktu,
data zakupu to¿sama z dat¹ sprzeda¿y z dowodu zakupu, pieczêæ sprzedawcy, data monta¿u, pieczêæ instalatora, podpis
Kupuj¹cego),
b. opisu usterki oraz nr telefonu kontaktowego,
c. wa¿nego dowodu zakupu produktu,
d. dokumentów potwierdzaj¹cych p³atnoœæ za przegl¹d/-y zgodnie z warunkami Promocji „5 lat gwarancji Nice”
2. Gwarancja zapewnia bezp³atne czêœci zamienne oraz robociznê, zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej gwarancji.
3. Zg³oszenia usterki nale¿y dokonaæ pisemnie u sprzedawcy.
4. Wszelkie wadliwe produkty lub czêœci, których wymiany dokonano w ramach gwarancji, staj¹ siê w³asnoœci¹ w³aœciwego Serwisu.
5. U¿ytkownikowi przys³uguje prawo do wymiany zakupionego urz¹dzenia na wolne od wad w przypadku, gdy:
a. iloœæ napraw w okresie objêtym gwarancj¹ przekroczy cztery, a w urz¹dzeniu wystêpuj¹ nadal te same wady,
b. Nice Polska Sp. z o.o. stwierdzi, i¿ ukryta wada jest niemo¿liwa do usuniêcia.
WY£¥CZENIA GWARANCYJNE
1. Gwarancj¹ nie s¹ objête:
a. produkty, które zosta³y zainstalowane przez inne osoby, ni¿ uprawnione do monta¿u przez firmê Nice Polska Sp. z o.o.,
b. produkty, które zosta³y zainstalowane w sposób niezgodny z instrukcj¹,
c. produkty, których kartê gwarancyjn¹ lub numery seryjne uszkodzono lub zmieniono,
d. uszkodzenia wynik³e na skutek:
• u¿ywania niezgodnego z przeznaczeniem, przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez u¿ytkownika lub osoby
trzecie
• u¿ywania nieoryginalnych czêœci zamiennych
• u¿ytkowania urz¹dzeñ zbyt intensywnie, nie poddaj¹c ich wymaganemu przegl¹dowi okresowemu przez instalatora
• u¿ywania innych akcesoriów ni¿ wyprodukowanych przez Nice, a w szczególnoœci pilotów (nadajników), fotokomórek i lamp
ostrzegawczych
• transportu
e. uszkodzenia urz¹dzenia przez czynniki mechaniczne, termiczne, chemiczne i inne, wywo³ane dzia³aniem u¿ytkowania, lub
dzia³aniem si³ zewnêtrznych (np. przepiêcia lub zak³ócenia w sieci, zak³ócenia elektromagnetyczne, wy³adowania atmosferyczne
itp.),
f. czêœci posiadaj¹ce ograniczon¹ ¿ywotnoœæ np. baterie, akumulatory,
g. produkty dostarczone bez wype³nionej karty gwarancyjnej, w trakcie jej obowi¹zywania.
2. Nice Polska Sp. z o.o. nie ponosi kosztów zwi¹zanych z demonta¿em, transportem, ponown¹ instalacj¹ i uruchomieniem produktu.
3. Uprawnienia Kupuj¹cego z gwarancji wygasaj¹ w przypadku nieterminowego uregulowania p³atnoœci za zakupiony produkt.
4. Nice Polska Sp. z o.o. oraz Autoryzowani Partnerzy Handlowi Nice Polska Sp. z o.o. nie bêd¹ odpowiadaæ wobec Kupuj¹cego za utratê,
uszkodzenie lub zniszczenie produktu wynik³e z innych przyczyn ni¿ wady tkwi¹ce w produkcie, oraz nie bêd¹ odpowiadaæ za szkody
spowodowane wadami produktu inne, ni¿ rzeczywiœcie poniesione.
5. Uprawnienia z tytu³u gwarancji nie obejmuj¹ prawa Kupuj¹cego do domagania siê zwrotu utraconych zysków w zwi¹zku
z awari¹ produktu.
6. Kupuj¹cy ma statutowe prawa wed³ug obowi¹zuj¹cych przepisów krajowych dotycz¹cych sprzeda¿y produktów konsumenckich.
Niniejsza gwarancja na sprzedany produkt konsumencki nie wy³¹cza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnieñ Kupuj¹cego
wynikaj¹cych z niezgodnoœci towaru z umow¹.
7. Wy³¹cza siê odpowiedzialnoœæ Sprzedawcy z tytu³u rêkojmi za wady fizyczne produktów.

KARTA NAPRAW
Data

Zakres naprawy

KARTA PRZEGL¥DÓW GWARANCYJNYCH WYD£U¯AJ¥CYCH OKRES GWARANCJI

POSESJE PRYWATNE, DO U¯YTKU INDYWIDUALNEGO
NIEWYPE£NIONA I NIEPODSTEMPLOWANA KARTA GWARANCYJNA JEST NIEWA¯NA!
Wzór poprawnie wype³nionej karty gwarancyjnej dostêpny jest na stronie www.nice.pl Wype³nienie wszystkich pól jest obowi¹zkowe.

Wype³nia instalator wykonuj¹cy przegl¹d pomiêdzy 10-12 i 34-36 miesi¹cem od daty instalacji. Wykonanie przegl¹du
uprawnia do przed³u¿enia gwarancji o kolejne 24 miesi¹ce.
data przegl¹du

data przegl¹du

pieczêæ i podpis instalatora wykonuj¹cego przegl¹d

pieczêæ i podpis instalatora wykonuj¹cego przegl¹d

Potwierdzam wykonanie p³atnego przegl¹du, uprawniaj¹cego
do przed³u¿enia gwarancji do 36. miesiêcy.

Potwierdzam wykonanie p³atnego przegl¹du, uprawniaj¹cego
do przed³u¿enia gwarancji do 60. miesiêcy.

Data i miejscowoœæ

Data i miejscowoœæ

Podpis U¿ytkownika

Podpis U¿ytkownika

BUDYNKI BIUROWE, PRZEMYS£OWE,
WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE, U¯YTECZNOŒÆ PUBLICZNA
Wype³nia instalator wykonuj¹cy coroczne przegl¹dy uprawniaj¹ce do przed³u¿enia gwarancji o kolejne 12 miesiêcy.
Przegl¹dy nale¿y przeprowadziæ w nastêpuj¹cych terminach 10-12, 22-24, 34-36, 46-48 miesi¹c od daty instalacji.
data przegl¹du

data przegl¹du

Podpis i pieczêæ
serwisu

2013

pieczêæ i podpis instalatora wykonuj¹cego przegl¹d

data przegl¹du

Promocja - 5 lat gwarancji Nice

Karta gwarancyjna
2013

pieczêæ i podpis instalatora wykonuj¹cego przegl¹d

pieczêæ i podpis instalatora wykonuj¹cego przegl¹d

data przegl¹du

pieczêæ i podpis instalatora wykonuj¹cego przegl¹d

Automatyka dla domu

Szanowny Kliencie,
Gratulujemy, dokona³eœ doskona³ego wyboru! Mamy nadziejê, ¿e automatyka Nice spe³ni Twoje oczekiwania i u³atwi codzienne ¿ycie,
zapewniaj¹c komfort i bezpieczeñstwo. Gwarantujemy sprawne dzia³anie wskazanego w gwarancji urz¹dzenia, zgodnie z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obs³ugi.

Komfort u¿ytkowania przez d³ugie lata

5 lat

Jesteœmy pewni niezawodnoœci automatyki do bram Nice, która
projektowana i produkowana jest z zachowaniem najwy¿szych
standardów jakoœciowych.

NIEWYPE£NIONA I NIEPODSTEMPLOWANA
KARTA GWARANCYJNA JEST NIEWA¯NA!
data i podpis Nice Polska Sp. z o.o.

gwarancji
W trosce o jak najwy¿szy komfort u¿ytkowania produktów Nice
zapewniamy Pañstwu 5-letni¹ gwarancjê.
PIÊCIOLETNIA GWARANCJA NICE – KROK PO KROKU
U¯YTKOWNIK INDYWIDUALNY

KROK 1

SprawdŸ czy Partner Handlowy
Nice wype³ni³ wszystkie
obowi¹zkowe pola
w karcie gwarancyjnej
- bez nich karta gwarancyjna
bêdzie niewa¿na!

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE,
BUDYNKI U¯YTECZNOŒCI PUBLICZNEJ
KROK 1

SprawdŸ czy Partner Handlowy
Nice wype³ni³ wszystkie
obowi¹zkowe pola
w karcie gwarancyjnej
- bez nich karta gwarancyjna
bêdzie niewa¿na!

Wype³nia Sprzedawca
(Partner Handlowy Nice)

Wype³nia Sprzedawca
(Partner Handlowy Nice)

III.
IV.

Dodatkowe akcesoria (w przypadku braku wpisaæ „brak”):

Data sprzeda¿y

Pilot/y:

nazwa:

iloœæ:

Nazwa produktu

Lampa:

nazwa:

iloœæ:

Fotokomórki:

nazwa:

iloœæ:

VI.
VII.

Nr fabryczny produktu

Inne:
Nr fabryczny produktu

Wype³nia Sprzedawca (Partner Handlowy Nice) lub
Firma upowa¿niona do wykonania monta¿u
(na podstawie odrêbnej umowy z Nice Polska)

KROK 2
W terminie 60 dni od dnia instalacji
zarejestruj swój produkt za
pomoc¹ formularza rejestracyjnego
na www.nice.pl

II.

V.

Wype³nia Sprzedawca
(Partner Handlowy Nice)
KROK 2

Wzór poprawnie wype³nionej karty gwarancyjnej
dostêpny jest na stronie www.nice.pl
Wype³nienie wszystkich pól jest obowi¹zkowe.

REGULAMIN PROMOCJI „5 LAT GWARANCJI NICE”
I.

data monta¿u

W terminie 60 dni od dnia instalacji
zarejestruj swój produkt za
pomoc¹ formularza rejestracyjnego
na www.nice.pl

VIII.

IX.
X.

KROK 3

Miêdzy 10 a 12 i 34 a 36 miesi¹cem
od dnia instalacji zg³oœ siê
do Partnera Nice w celu
wykonania przegl¹du
technicznego

KROK 3

XI.

Miêdzy 10 a 12 miesi¹cem od dnia
instalacji zg³oœ siê
do Partnera Nice
w celu wykonania przegl¹du
technicznego

pieczêæ i podpis Sprzedawcy
Wype³nia Kupuj¹cy

pieczêæ i podpis instalatora wykonuj¹cego monta¿

XII.

Wype³nia Kupuj¹cy
Miejsce instalacji (proszê zaznaczyæ miejsce instalacji „X”):

KROK 4

KROK 5

5 lat

gwarancji

SprawdŸ, czy Instalator dokona³
odpowiedniego zapisu w Twojej
karcie gwarancyjnej!
Zachowaj dokument
potwierdzaj¹cy p³atnoœæ
za us³ugê
(faktura VAT/paragon)
Zakupiony produkt uzyska³
5-cio letni¹ gwarancjê Nice.
W razie zg³oszenia reklamacyjnego
przedstaw kartê gwarancyjn¹
oraz dokument potwierdzaj¹cy
dokonanie przegl¹du.

KROK 4

KROK 5

5 lat

gwarancji

SprawdŸ, czy Instalator dokona³
odpowiedniego zapisu w Twojej
karcie gwarancyjnej!
Zachowaj dokument
potwierdzaj¹cy p³atnoœæ
za us³ugê
(faktura VAT/paragon)
Pamiêtaj o regularnym
dokonywaniu przegl¹dów
(po 10, 22, 34, 46 miesi¹cu od dnia
instalacji) by cieszyæ siê gwarancj¹
przez ca³e 5 lat!

Imiê i nazwisko:
Miejsce monta¿u:

Firma:

Ulica:

Kod:

Wspólnota:

Miasto:
Podpis Kupuj¹cego

Telefon kontaktowy:

E-mail:

Promocja - 5 lat gwarancji Nice

Dom:

Potwierdzam zgodnoœæ danych w karcie gwarancyjnej
i akceptujê Regulamin promocji „5 lat gwarancji”

XIII.

Organizatorem promocji „5 lat gwarancji Nice” (zwanej dalej „Promocj¹”) jest spó³ka Nice Polska Sp. z o.o, ul. Parzniewska 2a, 05-800
Pruszków (zwana dalej „Organizatorem”), zarejestrowana w S¹dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzia³
Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego, numer KRS 0000023328, posiadaj¹ca numer statystyczny REGON 012250472.
Promocja trwa od 02.09.2013 r. do 31.12.2013 r. i dotyczy produktów Nice zakupionych w okresie trwania promocji i zainstalowanych nie
póŸniej ni¿ do dnia 30.06.2014 r.
Promocja polega na otrzymaniu gwarancji na okres 5 lat na produkty Nice zakupione na warunkach okreœlonych niniejszym Regulaminem.
Pod pojêciem produktu Nice rozumie siê napêd(y) do bramy wjazdowej, gara¿owej, szlaban(y), sprzedawane osobno lub w zestawach,
wraz z akcesoriami.
Mo¿liwoœæ otrzymania gwarancji na okres 5 lat dotyczy produktów Nice:
A. zakupionych bezpoœrednio w Nice Polska Sp. z o.o. za poœrednictwem Sklepu Internetowego Nice, u Partnera Handlowego Nice
i firmach wspó³pracuj¹cych na podstawie odrêbnych umów. Lista Partnerów Handlowych Nice dostêpna jest na stronie internetowej
www.nice.pl lub w siedzibie spó³ki pod numerem telefonu +48 22 759 40 00;
B. wyposa¿onych w specjalny typ karty gwarancyjnej dostêpnej w czasie trwania promocji;
C. zainstalowanych przez Partnera Handlowego Nice Polska Sp. z o.o.
Karta gwarancyjna musi byæ poprawnie wype³niona i zawieraæ wszystkie niezbêdne dane. Za poprawne wype³nienie karty gwarancyjnej
odpowiada Partner Handlowy Nice oraz Kupuj¹cy.
Warunkiem uzyskania 60. miesiêcznego okresu gwarancji jest:
D. w przypadku produktów zainstalowanych na posesjach prywatnych do u¿ytku indywidualnego:
a. rejestracja zakupionego produktu na stronie internetowej www.nice.pl w terminie do 60 dni od dnia instalacji produktu;
b. wykonanie p³atnego przegl¹du pomiêdzy 10 a 12 i 34 a 36 miesi¹cem od dnia instalacji produktu, poœwiadczonych stosownym
dokumentem potwierdzaj¹cym wykonanie us³ugi przegl¹du serwisowego (faktura VAT/paragon) oraz odpowiednim wpisem
w karcie gwarancyjnej. Do wykonywania przegl¹dów gwarancyjnych uprawnieni s¹ jedynie Partnerzy Handlowi Nice.
E. w przypadku produktów zainstalowanych w budynkach biurowych, wspólnotach mieszkaniowych, przemys³owych, u¿ytecznoœci
publicznej, a tak¿e zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej:
a. rejestracja zakupionego produktu na stronie internetowej www.nice.pl w terminie do 60 dni od dnia instalacji produktu;
b. wykonywanie corocznych p³atnych przegl¹dów w terminach pomiêdzy 10-12; 22-24, 34-36, 46-48 miesi¹cem od dnia instalacji
produktu poœwiadczonych stosownym dokumentem potwierdzaj¹cym wykonanie us³ugi przegl¹du serwisowego
(faktura VAT/paragon) oraz odpowiednimi wpisami w karcie gwarancyjnej.
W przypadku niespe³nienia warunków opisanych w punkcie VII produkty objête s¹ standardow¹ gwarancj¹ odpowiednio:
A. w przypadku produktów zainstalowanych na posesjach prywatnych do u¿ytku indywidualnego - 12 miesiêcy;
B. w przypadku produktów zainstalowanych w budynkach biurowych, przemys³owych, wspólnotach mieszkaniowych, budynkach
u¿ytecznoœci publicznej, a tak¿e zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej - 12 miesiêcy.
Rejestracja produktu na stronie internetowej www.nice.pl oznacza wprowadzenie i zapisanie wszystkich wymaganych danych
w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku wymaganych danych w karcie gwarancyjnej nie bêdzie mo¿liwa poprawna rejestracja
zakupionego produktu i tym samym brak mo¿liwoœci skorzystania z przed³u¿onego okresu gwarancji zgodnie z warunkami promocji.
W ci¹gu 14 dni od daty rejestracji produktu Nice na stronie internetowej Organizator przeœle na podany w formularzu rejestracyjnym adres
email potwierdzenie mo¿liwoœci uzyskania przed³u¿onej gwarancji zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
Rejestracja jest równoznaczna z wyra¿eniem zgody przez uczestnika promocji na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora
wy³¹cznie w celach zwi¹zanych z organizacj¹ i przeprowadzeniem Programu. Administratorem danych osobowych udostêpnianych przez
uczestników Programu jest Nice Polska Sp. z o.o. z siedzib¹ w Pruszkowie, 05-800, ul. Parzniewska 2a.
Reklamacje:
A. Wszelkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrze¿enia co do przebiegu Promocji mo¿na sk³adaæ wy³¹cznie pisemnie pod
adresem Organizatora, najpóŸniej w terminie 14 dni od jej zakoñczenia. Brak reklamacji w tym terminie oznacza zrzeczenie siê
wszelkich roszczeñ wobec Organizatora. Reklamacje zg³oszone po powy¿szym terminie, nie bêd¹ rozpatrywane.
B. Reklamacje rozpatrywane s¹ przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia skutecznego dorêczenia Organizatorowi.
Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wi¹¿¹ca. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji
Organizatora listem poleconym na adres podany w reklamacji.
C. Wszelkie spory zwi¹zane z niniejsz¹ promocj¹ bêd¹ rozstrzygane przez s¹dy powszechne w³aœciwe dla siedziby Organizatora.
We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie maj¹ przepisy polskiego prawa. Wszelkie
opracowania dokonywane na podstawie niniejszego regulaminu maj¹ charakter wy³¹cznie informacyjny.

WARUNKI GWARANCJI
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nice Polska Sp. z o.o. udziela niniejszym gwarancji prawid³owego funkcjonowania produktów, zgodnie z ich specyfikacj¹ technicznoeksploatacyjn¹.
2. Gwarancjà Nice Polska Sp. z o.o. objæte sà wyùàcznie produkty Nice zakupione w Nice Polska Sp. z o.o. lub u Partnera Handlowego Nice
Polska Sp. z o.o. oraz zainstalowane przez Partnera Handlowego Nice Polska Sp. z o.o.
3. Gwarancj¹ Nice Polska Sp. z o.o. objête s¹ produkty Nice u¿ywane wy³¹cznie z zastosowaniem oryginalnych akcesoriów, czêœci
zamiennych, materia³ów eksploatacyjnych. Dotyczy to w szczególnoœci pilotów (nadajników), fotokomórek i lamp ostrzegawczych.
OKRES GWARANCJI
1. Nice Polska Sp. z o.o. udziela gwarancji na okres 60. miesiêcy od daty instalacji.
2. W przypadku niespe³nienia punktu VII regulaminu promocji „5 lat gwarancji Nice”, Nice Polska Sp. z o.o. udziela gwarancji zgodnie
z pkt. VIII. Ujawnione w tym czasie wady bêd¹ usuwane bezp³atnie w mo¿liwie najkrótszym terminie, nieprzekraczaj¹cym 14 dni od daty
zg³oszenia usterki zgodnie z warunkami niniejszej karty gwarancyjnej, w punktach sprzeda¿y, w których dokonano zakupu. Termin
usuniêcia usterki mo¿e zostaæ przed³u¿ony w przypadku koniecznoœci sprowadzenia z zagranicy czêœci niezbêdnych do wykonania
naprawy o czas niezbêdny do ich sprowadzenia.
3. Lista Partnerów Handlowych Nice dostêpna jest na stronie internetowej www.nice.pl i siedzibie spó³ki pod numerem telefonu
+48 22 759 40 00.

