
KARTA NAPRAW LUB PRZEGL¥DÓW KONSERWACYJNYCH

GwarancjaDATA NAPRAWY NR FORMULARZA NAPRAWY PODPIS I PIECZÊÆ SERWISU 2015

Nice ... jeden pilot, wiele mo¿liwoœci ...
... jednym pilotem mo¿esz sterowaæ bram¹ gara¿ow¹, wjazdow¹, przemys³ow¹, roletami, markizami, 

bramami rolowanymi, szlabanami, pompami i oœwietleniem ogrodowym, alarmem domowym ...

Nice Polska Sp. z o.o.
Parzniewska 2a
05-800 Pruszków
NIP 952-12-40-786
NR GIOŒ: E0013062WZBW

tel. 22 759 40 00
fax 22 759 40 22
nice@nice.pl
www.nice.pl

S¹d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego
KRS 0000023328
Kapita³ zak³adowy spó³ki 1.000.000 PLN



Szanowny Kliencie,
Dziêkujemy za dokonanie zakupu urz¹dzenia z bogatej oferty firmy Nice. Mamy nadziejê, i¿ spe³ni ono Pañstwa oczekiwania i pomo¿e 
w codziennym ¿yciu oraz zapewni Pañstwu komfort i bezpieczeñstwo podczas u¿ytkowania domowej automatyki. Gwarantujemy sprawne 
dzia³anie wskazanego w gwarancji urz¹dzenia, zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obs³ugi.

Jednoczeœnie przypominamy, ¿e 
• prawid³owa instalacja produktu przez Partnera Handlowego Nice lub Firmê uprawnion¹ do monta¿u przez Nice Polska Sp. z o.o.,
• prawid³owe u¿ytkowanie urz¹dzeñ,
• przegl¹dy konserwacyjne.

KARTA GWARANCYJNA - WARUNKI GWARANCJI

1. Nice Polska Sp. z o.o. udziela niniejszym gwarancji prawid³owego funkcjonowania produktów, zgodnie z ich specyfikacj¹ techniczno-eksploatacyjn¹.
2. Gwarancj¹ Nice Polska Sp. z o.o. objête s¹ wy³¹cznie produkty Nice, zakupione na terenie Polski u Partnerów Handlowych Nice zaopatrywanych przez Nice 
Polska Sp. z o.o. Gwarancja obejmuje równie¿ urz¹dzenia zakupione w Internecie bezpoœrednio od Nice Polska Sp. z o.o. oraz Partnerów Handlowych Nice.
3. Produkty zakupione poza sieci¹ Partnerów Handlowych Nice w³¹czaj¹c sklepy internetowe i aukcje internetowe tych firm oraz firmy zagraniczne, nie 
posiadaj¹ gwarancji na rynku polskim i nie mog¹ byæ serwisowane i usprawniane w Serwisie Nice Polska Sp. z o.o. 
4. Nice Polska Sp. z o.o. udziela gwarancji na okres 24 miesiêcy od daty sprzeda¿y. Ujawnione w tym okresie wady bêd¹ usuwane bezp³atnie w mo¿liwie 
najkrótszym terminie, nie przekraczaj¹cym 14 dni od daty przyjêcia produktu do Serwisu Nice Polska Sp. z o.o., zgodnie z warunkami niniejszej karty 
gwarancyjnej. Czas naprawy mo¿e byæ wyd³u¿ony w przypadku koniecznoœci sprowadzenia z zagranicy czêœci niezbêdnych do wykonania naprawy, o czas 
konieczny do ich sprowadzenia. 
4.1. Warunkiem obowi¹zywania 24 - miesiêcznego okresu gwarancji jest wykonanie przez Partnera Handlowego Nice Polska Sp. z o.o. jednego p³atnego 
przegl¹du pomiêdzy 10 a 12 miesi¹cem od dnia zakupu produktu przez U¿ytkownika, co musi byæ potwierdzone odpowiednim wpisem w karcie gwarancyjnej.
4.2. W przypadku braku przegl¹du gwarancja koñczy siê po 12 miesi¹cach od daty sprzeda¿y.
4.3. Lista Partnerów Handlowych Nice udostêpniona jest na stronie internetowej www.nice.pl lub w siedzibie spó³ki pod numerem telefonu 22 759 40 00.
5. 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 urz¹dzenia, nazwa produktu, data zakupu to¿sama z dat¹ 
sprzeda¿y z dowodu zakupu, pieczêæ sprzedawcy, podpis Kupuj¹cego),
b) opisu usterki produktu,
c) wa¿nego dowodu zakupu produktu (tylko w przypadku produktów bez do³¹czonej karty gwarancyjnej).

6. Gwarancja zapewnia bezp³atne czêœci zamienne oraz robociznê, zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej gwarancji.
7. 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 (zbyt intensywna eksploatacja, niew³aœciwy dobór automatyki), przeróbek i zmian konstrukcyjnych 
dokonanych 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 nieoryginalnych czêœci zamiennych lub akcesoriów, 
• transportu.

e) uszkodzenia urz¹dzenia przez czynniki mechaniczne, termiczne, chemiczne i inne, wywo³ane dzia³aniem u¿ytkownika lub dzia³aniem si³ zewnêtrznych 
(np. przepiêcia lub zak³ócenia w sieci zasilaj¹cej, zak³ócenia elektromagnetyczne, wy³adowania atmosferyczne, ekstremalnie silny wiatr, podtopienia, 
powodzie itp.)
f) czêœci posiadaj¹ce ograniczon¹ ¿ywotnoœæ (bezpieczniki, ¿arówki, baterie, akumulatory),
g) produkty dostarczone bez wype³nionej karty gwarancyjnej, w trakcie jej obowi¹zywania.

7.1. Gwarancja traci waýnoúã w przypadku samodzielnego otwarcia-rozkrêcenia obudowy (si³ownika, centrali).
7.2. Gwarancja nie obejmuje kosztów demonta¿u, ponownego monta¿u i uruchomienia produktu oraz transportu do, i z Serwisu Nice Polska Sp. z o.o. 
8. Uprawnienia Kupuj¹cego z tytu³u gwarancji wygasaj¹ w przypadku nieuregulowania p³atnoœci za zakupiony produkt w terminie.
9. Zg³oszenia usterki nale¿y dokonaæ pisemnie u sprzedawcy.
10. Wszelkie wadliwe produkty lub czêœci, których wymiany dokonano w ramach gwarancji staj¹ siê w³asnoœci¹ Serwisu Nice Polska Sp. z o.o.
11. U¿ytkownikowi przys³uguje prawo do wymiany zakupionego urz¹dzenia na wolne od wad w przypadku, gdy:

a) trzy naprawy w okresie gwarancji nie usunê³y danej usterki, 
b) Nice Polska Sp. z o.o. stwierdzi, i¿ istniej¹ca wada jest niemo¿liwa do usuniêcia.

12. Nice Polska Sp. z o.o. oraz 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¿ rzeczywiste 
poniesione.
13. Uprawnienia z tytu³u gwarancji nie obejmuj¹ prawa Kupuj¹cego do domagania siê zwrotu utraconych zysków w zwi¹zku z awari¹ produktu.
14. 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 nowej ustawy konsumenckiej z dnia 
25.12.2014.

bezawaryjn¹ pracê urz¹dzeñ przez wiele lat zapewniaj¹:

Nazwa produktu

Data sprzeda¿y

data i podpis Nice Polska Sp. z o.o.

Data i miejscowoœæ Podpis U¿ytkownika

Nr fabryczny produktu/data produkcji

Miejsce na naklejki/ê

Imiê i nazwisko

Telefon

Ulica

Kod Miasto

Dane Kupuj¹cego wype³nia Sprzedawca (Partner Handlowy Nice)

Wype³nia Sprzedawca (Partner Handlowy Nice)

pieczêæ i podpis Partnera Handlowego Nice

Data i miejscowoœæ Podpis Kupuj¹cego

Wype³nia Sprzedawca (Partner Handlowy Nice)

NIP i nazwa firmy

Oœwiadczam, ¿e warunki gwarancji s¹ mi znane oraz, ¿e zosta³em poinformowany 
o bezpiecznym sposobie u¿ytkowania automatyki.

Potwierdzam wykonanie p³atnego przegl¹du, uprawniaj¹cego
do przed³u¿enia gwarancji do 24 miesiêcy.

Wype³nia Sprzedawca (Partner Handlowy Nice)

data monta¿u

data przegl¹du

pieczêæ i podpis Firmy wykonuj¹cej monta¿

pieczêæ i podpis Partnera Handlowego Nice  przegl¹dwykonuj¹cego

NIP i nazwa firmy

Wype³nia Firma wykonuj¹ca monta¿

Wype³nia Partner Handlowy Nice wykonuj¹cy przegl¹d uprawniaj¹cy 
do przed³u¿enia gwarancji do 24 miesiêcy

Nr fabryczny produktu/data produkcji
Zainstalowane akcesoria (centrala, nadajniki, fotokomórki, itp.)

NIEWYPE£NIONA I NIEPODSTEMPLOWANA
KARTA GWARANCYJNA JEST NIEWA¯NA!

miesi¹ce gwarancji

miesiêcy gwarancji

£ADNE BRAMY S.C.
00-009 Warszawa ul. Krótka 1

tel. 22 123-45-67, fax. 22 765-43-21
NIP 000-00-00-333

£ADNE BRAMY S.C.
00-009 Warszawa ul. Krótka 1

tel. 22 123-45-67, fax. 22 765-43-21
NIP 000-00-00-333

£ADNE BRAMY S.C.
00-009 Warszawa ul. Krótka 1

tel. 22 123-45-67, fax. 22 765-43-21
NIP 000-00-00-333
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