AUTORYZOWANY PARTNER SERWISOWY

WYTYCZNE W ZAKRESIE
GWARANCJI

www.

.com

GWARANCYJNA LISTA KONTROLNA
Czy oryginał dowodu zakupu jest dostępny?

Tak

Nie

Czy narzędzie jest nadal objęte gwarancją?

Tak

Nie

Czy narzędzie jest oznaczone symbolem CE?

Tak

Nie

Czy narzędzie było już wcześniej naprawiane?
Czy do naprawy użyto oryginalnych części DEWALT?

Tak

Nie

Czy urządzenie zostało zwrócone wraz z oryginalnym dowodem
zakupu?

Tak

Nie

Czy wszystkie akumulatory, ładowarki itp. zamontowane w
urządzeniu mają taką samą datę produkcji?

Tak

Nie

Czy usterka została spowodowana wadą materiału lub
wadliwym wykonaniem?

Tak

Nie

Czy na narzędziu widać oznaki nadmiernego zużycia, złego
traktowania lub niewłaściowego użycia?

Tak

Nie

Czy na narzędziu widać oznaki uszkodzeń spowodowanych
wpływem zewnętrznym lub ciałami obcymi?

Tak

Nie

Jakim okresem gwarancji jest objęte narzędzie?

1 rok

3 lata

Jeżeli naprawa gwarancyjna została przeprowadzona w 2.
lub 3. roku gwarancji – czy został wydany ważny certyfi kat
wydłużający gwarancję?*

Tak

Nie

W celu objęcia narzędzia naprawą gwarancyjną lista kontrolna musi pasować do wszystkich
komórek zaznaczonych na żółto powyżej.
*3-letnia gwarancja – wymaga ważnego rozszerzonego certyfi katu gwarancyjnego.
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AUTORYZOWANY PARTNER SERWISOWY

WYTYCZNE W ZAKRESIE GWARANCJI
WPROWADZENIE
Niniejszy dokument służy jako podręcznik dla naszych
Autoryzowanych Partner Serwisowych i ma im pomagać
w odróżnianiu od siebie części zużytych, części użytych
niezgodnie z przeznaczeniem i części wadliwych, w celu
rozliczania płatności gwarancyjnych. Poniżej przedstawiamy
jedynie wytyczne, które nie opisują wszystkich rodzajów
usterek.
Decyzję o przyjęciu urządzenia do naprawy gwarancyjnej
podejmuje Autoryzowany Partner Serwisowy. Jednakże w
przypadku sporów ostateczną decyzję podejmuje lokalny
Kierownik Serwisu.
Jeżeli urządzenie ma być odesłane do centrum Serwisowego
naszej fi rmy należy się upewnić, czy zostało ono opakowane
w odpowiedni sposób. Jeżeli produkt zostanie dostarczony
w stanie uszkodzonym lub w uszkodzonym opakowaniu
zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego z powodu nieodpowiedniego opakowania.
Przykłady konkretnych przyczyn usterek są opisane i
pogrupowane w następujący sposób:
Wadliwe materiały lub
wadliwe wykonanie: Objęte
gwarancją

Zużycie eksploatacyjne lub
wynikające z niewłaściwego
użytkowania:Nie objęte
gwarancją

Rejestracja gwarancji – w celu objęcia urządzenia
3-letnią gwarancją DEWALT należy zarejestrować je w ciągu
czterech tygodni od momentu zakupu. Jeżeli urządzenie nie
zostanie zakwalifi kowane lub nie zostanie wydany certyfi kat
gwarancyjny, obowiązuje jedynie roczna gwarancja.
Kod daty jest wymagany w celu potwierdzenia, że dokonano
rejestracji właściwego urządzenia zakupionego oryginalnie.
Również w przypadku sporów dotyczących dowodu zakupu,
kod daty określa, kiedy urządzenie zostało wyprodukowane.
Wszystkie produkty (w tym narzędzia, akcesoria i osprzęt)
są oznaczone kodami dat. W zakresie wszystkich zgłoszeń
gwarancyjnych należy określić kod daty. Kod daty składa się
z 8 znaków.
Przykładowe kody dat:
201534 U0
201602 16
200605 UA
Kody daty mogą znajdować się w dowolnym miejscu na
zewnętrznej powierzchni urządzenia. Kod daty umieszczony
na narzędziu powinien być zbieżny z kodem umieszczonym
na certyfi kacie gwarancyjnym i podawany w przypadku
wszelkich zgłoszeń reklamacyjnych do 3. roku gwarancji.

PRZYKŁADOWE KODY DAT:
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JAKA JEST POLITYKA GWARANCYJNA DeWALT?
Roczna europejska
gwarancja DEWALT na
elektronarzędzia
Firma DEWALT jest pewna jakości
swoich produktów i dlatego oferuje
ich profesjonalnym użytkownikom
wyjątkowe warunki gwarancji. Niniejsze
warunki gwarancyjne nie ograniczają
praw umownych użytkowników
profesjonalnych ani praw ustawowych
użytkowników prywatnych, traktowanych
jako konsumentów i stanowią jedynie
rozszerzenie tych praw. Gwarancja
obowiązuje na terytorium państw
członkowskich Unii Europejskiej oraz
Europejskiej Strefy Wolnego Handlu.
Zgodnie z warunkami europejskiej
gwarancji DEWALT PPT, warunkami
dostępnymi w lokalnym biurze
DEWALT, u sprzedawcy lub na stronie
www.2helpU.com, jeśli produkt DEWALT
ulegnie w okresie 12 miesięcy od daty
zakupu uszkodzeniu z powodu wad
materiałowych lub wad wynikających z
nieprawidłowego wykonania, DEWALT
może, w zależności od uznania, dokonać
bezpłatnej wymiany wszystkich
wadliwych elementów lub całego
urządzenia.
Jeżeli w opinii upoważnionego Partnera,
naprawa nie została przeprowadzona
zgodne z warunkami podanymi w
europejskich warunkach gwarancyjnych
DEWALT, DEWALT zastrzega sobie prawo
do odrzucenia wszelkich roszczeń
wynikających z niniejszej gwarancji.
Jeśli chcecie Państwo złożyć reklamację,
należy skontaktować się ze sprzedawcą
lub sprawdzić online albo w katalogu
DEWALT lokalizację najbliższego
Autoryzowanego Partnera DEWALT lub
skontaktować się z biurem DEWALT pod
adresem wskazanym w instrukcji obsługi.
Lista autoryzowanych serwisów DEWALT
i szczegółowe informacje na temat
naszego serwisu posprzedażnego
dostępne są w internecie na stronie
www.2helpU.com.
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1. ROCZNA europejska gwarancja DEWALT
na elektronarzędzia
Jeżeli Państwa elektronarzędzie DEWALT ulegnie
uszkodzeniu w wyniku wad materiałowych lub wad
wynikających z nieprawidłowego wykonania w
ciągu 12 miesięcy od daty zakupu, DEWALT może
w oparciu o warunki gwarancji opisane poniżej w
punktach 2 do 4, dokonać według uznania bezpłatnej
wymiany wszystkich wadliwych elementów lub
wymienić bezpłatnie całe urządzenie.
2. Ogólne warunki gwarancji
2.1 Europejska gwarancja DEWALT na
elektronarzędzia dostępna jest w odniesieniu do
użytkowników oryginalnych produktów DEWALT,
którzy dokonali w europejskiej autoryzowanej
sieci DEWALT zakupu urządzenia do użytku
profesjonalnego. Europejska gwarancja DEWALT na
elektronarzędzia nie jest dostępna dla podmiotów
kupujących urządzenia DEWALT w celu odsprzedaży
lub wynajmu.
2.2. Niniejsza gwarancja jest niezbywalna. Jest ona
udzielana wyłącznie pierwotnemu użytkownikowi
produktu DEWALT, który nabył produkt jak określono
w pkt 2.1 powyżej.
2.3. Gwarancja obejmuje wyłącznie profesjonalne
elektronarzędzia DEWALT, o ile nie podlegają one
wyłączeniom.
2.3. Przeprowadzenie naprawy lub wymiana
urządzenia w trakcie trwania gwarancji nie powoduje
wydłużenia lub ponownego uruchomienia gwarancji.
Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie zakupu
urządzenia i upływa po 12 miesiącach.
2.4. DEWALT zastrzega sobie prawo do odrzucenia
wszelkich roszczeń gwarancyjnych wynikających z
niniejszej gwarancji, które w opinii Autoryzowanego
Partnera nie wynikają z wad materiałowych ani z
wad wynikających z nieprawidłowego wykonania
lub też nie odpowiadają podanym warunkom
europejskiej gwarancji DEWALT na elektronarzędzia.
2.5. Gwarancja nie pokrywa kosztów dostarczenia
i transportu od użytkownika produktów DEWALT do
miejsca zakupu ani też od użytkownika produktów
DEWALT do Autoryzowanego Centrum Serwisowego
DEWALT.
3. Produkty wyłączone spod działania
europejskiej gwarancji DEWALT PT.
Do produktów wyłączonych spod obowiązywania
europejskiej gwarancji DEWALT na elektronarzędzia
należą:
3.1. Produkty, które nie zostały wyprodukowane
zgodnie ze specyfi kacją DEWALT na rynek europejski
i zostały sprowadzone od nieautoryzowanych
redystrybutorów z krajów nie wchodzących w skład
Unii Europejskiej lub Europejskiej Strefy Wolnego
Handlu.
3.2. Akcesoria użytkowane w ramach prac, gdzie
stanowią one materiały eksploatacyjne, np. wiertła,
brzeszczoty i tarcze ścierne.
3.3. Produkty stosowane w produkcji seryjnej,
udostępniane wykonawcom zatrudnianym w
ramach umów o świadczenie usług lub umów
pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Produkty te
są wyłączone i podlegają specjalnym warunkom
gwarancji określonym w umowie sprzedaży.
3.4. Produkty oznaczone marką DEWALT dostarczane
przez partnerów objętych specjalnymi warunkami
gwarancji. Należy sprawdzić w dokumentacji
dołączonej do produktu.
3.5. Produkty dostarczane jako elementy zestawów
przeznaczonych do napraw gwarancyjnych, w
przypadku których kod daty produkcji nie jest spójny
z innymi produktami w zestawie i/ lub posiadają one
inna datę zakupu.
3.6. Narzędzia obsługiwane ręcznie, odzież robocza
oraz środki ochrony osobistej.
3.7. Produkty stosowane do produkcji lub

zastosowań
wyższego rzędu, o ile nie są one objęte planem
Serwisowym DEWALT.
4. Wyłączenia roszczeń gwarancyjnych
Roszczenia gwarancyjne wynikające z niniejszej
gwarancji mogą być odrzucone w następujących
przypadkach, gdy:
4.1. Nie można w racjonalny sposób udowodnić
Autoryzowanemu Partnerowi Serwisowemu DEWALT,
że uszkodzenie produktu powstało w wyniku wady
materiałowej lub wady fabrycznej.
4.2. Usterka lub uszkodzenie wynika ze zużycia
eksploatacyjnego, które nastąpiło w trakcie
normalnego użytkowania. Patrz punkt 4.14. Wszystkie
produkty podlegają zużyciu eksploatacyjnemu w
trakcie użytkowania. Istotny jest prawidłowy dobór
produktów.
4.3. Nie można zweryfi kować kodu daty produktu
oraz jego numeru seryjnego.
4.4. Podczas przekazania narzędzia do naprawy nie
został przedstawiony oryginalny dowód zakupu.
4.5. Uszkodzenia powstały na skutek niewłaściwego
użytkowania urządzeń, włączając w to upuszczenie
urządzenia, wypadki lub działania niezgodne z
instrukcją obsługi.
4.6. Uszkodzenia powstały na skutek stosowania
akcesoriów, dodatków lub materiałów
eksploatacyjnych, które nie zostały dopuszczone
przez DEWALT lub nie zostały przewidziane w
instrukcji eksploatacyjnej.
4.7. Urządzenie oryginalne zostało w jakikolwiek
sposób zmodyfi kowane.
4.8. Uszkodzenia powstały na skutek stosowania
akcesoriów, dodatków lub materiałów
eksploatacyjnych, które nie zostały dopuszczone
przez DEWALT lub nie zostały przewidziane w
instrukcji eksploatacyjnej.
4.9. Produkt był przeciążany lub nie zaprzestano jego
użytkowania po wystąpieniu usterki.
4.10. Urządzenie było użytkowane w niewłaściwym
otoczeniu, włączając w to dostęp cieczy lub
materiałów.
4.11. Urządzenie nie było poddawane prawidłowej
konserwacji i Serwisowaniu, zużyte części
eksploatacyjne nie były wymieniane.
4.12. Produkt został zwrócony w stanie
niekompletnym lub wyposażony w nieoryginalne
elementy.
4.13. Uszkodzenie produktu wynika z
przeprowadzenia opisanych w instrukcji obsługi
czynności związanych z prostowaniem, regulacją
lub montażem podjętych przez operatora. Wszystkie
produkty zostały sprawdzone w procesie produkcji.
Należy niezwłocznie poinformować sprzedawcę
o wszelkich uszkodzeniach lub przestawieniach
produktu stwierdzonych podczas dostawy.
4.14. Niesprawność lub usterka wynika ze zużycia
elementów powstałego w wyniku normalnego
użytkowania. Dotyczy zużytych elementów, ale nie
ogranicza się do następujących przykładów:
wspólne elementy
szczotki węglowe, zestawy przewodów, obudowy,
uchwyty, kołnierze, uchwyty do ostrzy, uszczelki,
o-ringi, smary
specyfi czne elementy urządzeń
zestawy Serwisowe
narzędzia mocujące
o-ringi, prowadnice do ostrzy, sprężyny, osłony
młoty
bijaki i suwaki, cylindry, uchwyty narzędziowe,
zapadki
narzędzia udarowe
kowadła, uchwyty do wkrętaków, udary

5. Wnoszenie roszczenia gwarancyjnego
5.1. W celu wniesienia roszczenia gwarancyjnego
należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z
najbliższym Autoryzowanym Partnerem Serwisowym
DEWALT, wymienionym na www.2helpU.com.
5.2. Narzędzie DEWALT musi zostać zwrócone
do sprzedawcy lub do Autoryzowanego Partnera
Serwisowego DEWALT wraz z kompletem części oraz
z oryginalnym dowodem zakupu.
5.3. Autoryzowany Partner Serwisowy DEWALT
dokona sprawdzenia produktu i potwierdzi, czy
zgłoszone roszczenie gwarancyjne jest ważne.
5.4. W przypadku gdy podczas przeprowadzania
naprawy gwarancyjnej zostaną zidentyfi kowane
zużyte części, Partner Serwisowy może sporządzić
i przekazać kosztorys naprawy lub wymiany tych
elementów.
5.5. Niedopilnowanie zapewnienia właściwej
konserwacji produktów może skutkować utratą
uprawnień do roszczeń w przyszłości.
5.6. Po zakończeniu naprawy, produkt zostanie
zwrócony do miejsca, z którego został przekazany w
celu wykonania tej naprawy gwarancyjnej.
6. Nieprawidłowe zgłoszenia roszczeń
gwarancyjnych
6.1. DEWALT zastrzega sobie prawo do odrzucenia
wszelkich roszczeń gwarancyjnych wynikających z
niniejszej gwarancji, które w opinii Autoryzowanego
Partnera nie odpowiadają podanym warunkom
europejskiej gwarancji DEWALT.
6.2. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego przez Autoryzowanego Partnera
Serwisowego DEWALT, przyczyna odrzucenia będzie
zakomunikowana wraz z kosztorysem naprawy
urządzenia. Jeżeli roszczenie gwarancyjne zostanie
odrzucone, istnieje możliwość naliczenia opłaty za
ponowny montaż i zwrot uszkodzonego produktu.
7. Zmiany postanowień i warunków gwarancji
7.1. DEWALT zastrzega sobie prawo do weryfi kacji
i zmiany swojej polityki gwarancyjnej, okresów
gwarancyjnych oraz kwalifi kowania produktów bez
uprzedzenia, według uznania DEWALT.
7.2. Aktualne postanowienia i warunki gwarancji
można znaleźć na stronie www.2helpU.com lub u
lokalnego dealera DEWALT, Autoryzowanego Partnera
Serwisowego lub w lokalnym Partnerstwie DEWALT.

2.2. Niniejsza gwarancja jest niezbywalna. Jest
ona
udzielana wyłącznie pierwotnemu użytkownikowi
produktu DEWALT, który nabył produkt jak
określono powyżej.
2.3. W uzupełnieniu postanowień i warunków
określonych w niniejszym dokumencie,
obowiązują
także postanowienia i warunki opisane
w europejskiej gwarancji DEWALT na
elektronarzędzia.
2.4. Naprawa lub wymiana produktu w
ramach niniejszej gwarancji nie wydłuża okresu
gwarancyjnego ani nie uruchamia jego
ponownego
biegu. 3-letnia gwarancja rozpoczyna się w
momencie zakupu produktu i upływa po 36
miesiącach.
2.5. Poprzez rejestracją produktu do 3-letniej
europejskiej gwarancie DEWALT na
elektronarzędzia użytkownik produktu akceptuje
postanowienia i warunki określone powyżej oraz
to, że produkt nie podlega gwarancji DEWALT 301-1, która została wycofana od dnia 01-01-2016
3. Produkty wyłączone z 3-letniej
europejskiej
gwarancji DEWALT na elektronarzędzia
W uzupełnieniu wyłączeń produktów opisanych w
europejskiej gwarancji DEWALT na
elektronarzędzia w pkt. 3, wyłącza się także
następujące produkty opatrzone marką DEWALT:
urządzenia do mocowania, np. gwoździarki,
proszkowe narzędzia udarowe Akumulatory
i ładowarki Produkty przebudowane lub
regenerowane opatrzone dodatkowym
oznakowaniem – “produkt fabrycznie
regenerowany” (“factory rework”) lub “Q”
Sprężarki i generatory
4. Wnoszenie roszczenia gwarancyjnego
4.1. W celu wniesienia roszczenia gwarancyjnego
należy skontaktować się z punktem sprzedaży lub
najbliższym autoryzowanym serwisem DEWALT
wymienionym na stronie www.2helpU.com
DEWALT europejskie elektronarzędzia (PT)
4.2. Narzędzie DEWALT należy zwrócić do
3 lata gwarancji
sprzedawcy lub Autoryzowanego Partnera
Europejska gwarancja DEWALT na elektronarzędzia
Serwisowego DEWALT wraz z kompletem części
może być w odniesieniu do Państwa produktu
oraz oryginalnym dowodem
przedłużona z 1 roku do 3 lat od daty zakupu
zakupu i aktualnym certyfi katem 3-letniej
produktu na następujących warunkach
europejskiej gwarancji DEWALT.
1. Rejestracja
Produkt zostanie zarejestrowany przez oryginalnego 4.3. DEWALT zastrzega sobie prawo do
użytkownika produktu DEWALT w ciągu 4 tygodni od odrzucenia wszelkich roszczeń gwarancyjnych
momentu zakupu na www.DEWALT.eu/3. (szczegóły wynikających z niniejszej gwarancji, które w
opinii Autoryzowanego Partnera nie wynikają
kontaktu użytkownika produktów DEWALT, numer
z wad materiałowych ani z wad z tytułu
katalogowy narzędzia, wymagany numer seryjny i
nieprawidłowego wykonania lub też nie
kod daty).
odpowiadają podanym warunkom europejskiej
Zestawy składające się z większej liczby narzędzi
gwarancji DEWALT na elektronarzędzia.
nie są objęte rejestracją, należy zarejestrować
5. Zmiany postanowień i warunków
poszczególne urządzenia zawarte w zestawie.
gwarancji
2. Ogólne warunki i postanowienia
5.1. DEWALT zastrzega sobie prawo do weryfi
2.1. 3-letnia europejska gwarancja DEWALT na
kacji i zmiany swojej polityki gwarancyjnej,
elektronarzędzia dostępna jest dla użytkowników
okresów gwarancyjnych oraz kwalifi kowania
oryginalnych produktów DEWALT, którzy zakupili
produktów bez
urządzenia w autoryzowanej sieci sprzedaży w
Europie z przeznaczeniem do użytku profesjonalnego uprzedzenia, według uznania DEWALT.
5.2. Aktualna europejska gwarancja DEWALT na
w ramach wykonywanej przez nich działalności.
elektronarzędzia Postanowienia i warunki
Europejska gwarancja DEWALT na elektronarzędzia
dostępne są na stronie www.2helpU.com lub
nie jest dostępna dla podmiotów, które dokonały
zakupu produktów DEWALT w celu odsprzedaży lub u lokalnego dealera DEWALT oraz w biurze
Partnerstwa DEWALT.
wynajmowania.

OCENA ROSZCZENIA
GWARANCYJNEGO –
PIERWSZY ETAP
Przed rozpoczęciem oceny
roszczenia z tytułu gwarancji
należy uzyskać dowód zakupu.
Produkty zakupione poza
terytorium UE lub Europejskiej
Strefy Wolnego Handlu, które nie
posiadają oznakowania CE nie
są objęte gwarancją DEWALT.
Produkty DEWALT muszą
być oznaczone symbolem
CE, zgodnie z ilustracją

przedstawioną poniżej:

Oznakowanie certyfi katem
CE stanowi wymóg prawny
w odniesieniu do produktów
objętych jedną lub kilkoma
dyrektywami europejskimi
regulującymi ich
użytkowanie. W przypadku
produktów DeWALT oznacza
to, że fi rma DeWALT
przeprowadziła weryfi
kację zgodności produktów
z wymogami odnośnych
dyrektyw*.
*z wyłączeniem urządzeń laserowych i
pneumatycznych, które to urządzenia
nie wymagają oznakowania CE
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WYKŁADNIA POLITYKI
GWARANCYJNEJ

KLUCZOWE ZAŁOŻENIA
POLITYKI GWARANCYJNEJ:
Gwarancja nie obejmuje przypadków opisanych poniżej:
Przeprowadzenie przez DEWALT bez pobierania opłaty
naprawy wszelkich uszkodzeń wynikających z wad
materiałowych lub niewłaściwego wykonania w ciągu 12
miesięcy od daty zakupu.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzenia części wynikającego
ze zużycia lub eksploatacji oraz niewłaściwego sposobu
użytkowania.
Gwarancja nie obejmuje urządzeń, które były poddane
naprawom przez osoby do tego nieuprawnione.
Wady materiałowe lub niewłaściwe wykonanie
DEWALT stosuje bardzo wysokie standardy jakościowe
w stosunku do swoich dostawców oraz procesów
produkcyjnych. Wszystkie produkty przed opuszczeniem
zakładu produkcyjnego poddawane są kontroli jakości.
Istnieją jednak sporadyczne sytuacje występowania
produktów wadliwych.

PĘKNIĘTA PŁYTA PODSTAWY

W jakich przypadkach można się upewnić, że wada
produktu została spowodowana w wyniku:
a) niewłaściwego montażu przez producenta lub.
b) błądu producenta podczas wytworzenia jednego lub
większej ilości elementów w ramach ograniczeń
wynikających ze specyfi kacji, wówczas gwarancja
DEWALT zapewnia naprawę tego typu usterki bez
obciążania użytkownika opłatą.
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USZKODZONY AKUMULATOR (ROZCIĘTY AKUMULATOR)

ZUŻYCIE I EKSPLOATACJA
Gwarancja DEWALT nie obejmuje
uszkodzenia elementów wynikającego
ze zużycia lub eksploatacji. Określenie
“zużycie oraz eksploatacja: odnosi
się do liczby godzin przepracowanych
przez dany element oraz do warunków,
w jakich był on użytkowany. Określenia
stopnia zużycia oraz eksploatacji
dla każdego produktu dokonuje
Autoryzowany Partner Serwisowy.
Niżej wymienione części stanowią
przykład elementów ulegających
zużyciu i wyeksploatowaniu, a tym
samym nie objętych gwarancją, jeżeli
produkt był nadmiernie użytkowany w
odniesieniu do swojego zastosowania

zużyciu i eksploatacji, następujące
części nie podlegają gwarancji,
o ile ich niewłaściwe wykonanie
nie zostanie potwierdzone
przez Autoryzowanego Partnera
Serwisowego:

lub był użytkowany w innych
warunkach niż te, do jakich został
przewidziany.
• Komutatory twornika
• Łożyska
• Łączniki, przełączniki, włączniki

• Szczotki

• Bijaki i suwaki

• Uchwyty

• Sprzęgła

• Szczęki

• Sprężyny powrotne

• Przewody (uwaga: uszkodzone
przewody wpływają na
bezpieczeństwo i osiągi narzędzia i
prowadzą do odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego)

• Ogólnie wszelkie części, które są
częściami pomocniczymi
Poza elementami podlegającymi

Uszkodzenia przedstawione poniżej nie są objęte gwarancją:

USZKODZENIE SPRĘŻYN

USZKODZONE I ZUŻYTE UDARY

ZUŻYTE PROFI LE GWOŹDZI

SKUTKI NADMIERNEGO UŻYTKOWANIA, NIEWŁAŚCIWA KONSERWACJA
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WYKŁADNIA POLITYKI GWARANCYJNEJ
Użycie narzędzia niezgodnie z przeznaczeniem i jego niewłaściwe użycie
Przykłady niewłaściwego użycia narzędzi:
• Ekstremalne wykorzystywanie lub upuszczenie narzędzia
• Przedostanie się ciał obcych, na przykład gwoździ, śrub,
piasku
• Użycie narzędzia nieodpowiedniego do danego
zastosowania
• Dokonywanie jakichkolwiek przeróbek narzędzia
• Długotrwałe narażenie na niekorzystne wpływy otoczenia

UŻYCIE NARZĘDZIE NIEODPOWIEDNIEGO
DO DANEGO ZASTOSOWANIA

Naprawy przeprowadzane przez osoby do tego
nieuprawnione
W okresie gwarancji użytkownik nie może pod żadnym
warunkiem próbować naprawiać urządzenia we własnym
zakresie.
Tego typu próby powodują unieważnienie gwarancji w
odniesieniu do przedmiotowego urządzenia. Naprawy
gwarancyjne mogą być przeprowadzane wyłącznie przez
Autoryzowanego Partnera Serwisowego DEWALT.
Ogólne wytyczne
• Należy wymagać dowodu zakupu i sprawdzać, czy jest
to ważny dokument wydany w momencie zakupu i czy
narzędzie jest nadal objęte gwarancją.
• W niektórych krajach należy wypełnić i przekazać kartę
gwarancyjną wraz z narzędziem zwracanym zgodnie z
gwarancją.
• Produkt musi być używany zgodnie z treścią instrukcji
użytkownika.
• Wszystkie zgłoszenia roszczeń gwarancyjnych muszą
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• Niewłaściwe napięcie dostarczane do narzędzia
• Stosowanie niewłaściwych akcesoriów lub akumulatorów
• Brak zalecanych przeglądów (szczególnie w przypadku
młotów)
• Użycie niewłaściwego smaru (narzędzie nie wymaga
żadnego dodatkowego smarowania, nie należy smarować
narzędzia, ponieważ spowoduje to uszkodzenie
wewnętrznych elementów)

ZALANIE
URZĄDZENIA

zawierać nazwisko i adres klienta.
• Usługi gwarancyjne nie przedłużają ani nie odnawiają
okresu gwarancji narzędzia.
• Należy korzystać jedynie z oryginalnych części
zamiennych DEWALT.
• Nie wolno przyjmować produktu naprawionego z
użyciem części nieoryginalnych, w tym nieoryginalnych
akumulatorów.
• Nie wolno przyjmować do naprawy gwarancyjnej narzędzi,
które były nieodpowiednio używane i traktowane, zostały
upuszczone lub uszkodzone.
• W przypadku artykułów sprzedawanych jako część
zestawu promocyjnego (np. ubrania lub produkty
elektryczne) skorzystaj z pomocy lokalnego Kierownika
Serwisu..
Transport
• W celu ochrony narzędzia podczas transportu, musi
być ono przekazywane do naprawy w oryginalnym
opakowaniu, wraz z pudełkiem na zestaw.

AKUMULATORY – OGÓLNE ZASADY PIELĘGNACJI
W celu zapewnienia maksymalnej trwałości akumulatora, należy
przestrzegać pewnych ogólnych najlepszych praktyk.
Należy sprawdzić, czy użytkownik przestrzegał
następujących wytycznych:
1. Akumulator osiągnie optymalną wydajność, jeśli będzie
ładowany w temperaturze pokojowej. Nie należy go ładować
w temperaturze poniżej 4°C lub powyżej 40°C. W takich
warunkach akumulator nie zostanie naładowany całkowicie i
może ulec trwałemu uszkodzeniu.

wolno przyklejać przełącznika spustowego narzędzia taśmą w
położeniu włączonym w celu rozładowania akumulatora.
5. Okresowo użytkownik powinien ładować akumulator przez noc,
aby skorzystać w pełni z trzyetapowego układu ładowania i
uzyskać optymalny czas pracy oraz trwałość akumulatora.
6. Gdy akumulator nie jest używany, styki akumulatora należy
chronić przy pomocy nakładki do przechowywania (uwaga! Nie
pozostawiać luźnych metalowych części w pudełku na zestaw
w pobliżu styków akumulatora).

2. Jeśli akumulator jest gorący, użytkownik powinien wyciągnąć
go z ładowarki i odłożyć na co najmniej 2 godziny, aż
akumulator osiągnie temperaturę pokojową.

7. Zatrzaski akumulatora należy chronić przed nadużyciem lub
skrajnym zanieczyszczeniem, które mogą negatywnie wpływać
na blokowanie akumulatora w narzędziu.

3. Użytkownik nie powinien próbować rozładować akumulatora
poniżej poziomu, kiedy narzędzie już nie pracuje z mocą i
momentem obrotowym wymaganymi do wykonania pracy.
Może to spowodować trwałe uszkodzenie, które uniemożliwi
całkowite naładowanie akumulatora. Użytkownikowi nie
wolno przyklejać przełącznika spustowego narzędzia taśmą w
położeniu włączonym w celu rozładowania akumulatora.

8. Przeciążenie maszyny. Przeciążenie maszyny może
spowodować rozładowanie akumulatora, powodujące z kolei
trwałe uszkodzenie ogniw akumulatora.

4. Użytkownik nie powinien próbować rozładować akumulatora
poniżej poziomu, kiedy narzędzie już nie pracuje z mocą i
momentem obrotowym wymaganymi do wykonania pracy.
Może to spowodować trwałe uszkodzenie, które uniemożliwi
całkowite naładowanie akumulatora. Użytkownikowi nie

Użytkownik upuścił akumulator,
powodując poważne uszkodzenie

9. Nie należy przechowywać akumulatora umieszczonego w
ładowarce.
10. Akumulator należy przechowywać z dala od bezpośredniego
nasłonecznienia.
Jeśli oczywiste jest, że wytycznych nie przestrzegano,
spowodowane tym uszkodzenie akumulatora lub niska
wydajność akumulatora nie są objęte Gwarancją.

Stara ładowarka została przekazana
z zupełnie nową wiertarką

Akumulatory przyjmowane zgodnie z gwarancją muszą być przekazane do
serwisu wraz z kompletem zestawem narzędzia (narzędzie, ładowarki i oryginalne
akumulatory), aby można zakwalifi kować je do naprawy gwarancyjnej.

Uszkodzony akumulator

Tester akumulatorów zalecany
przez DEWALT

AKUMULATORY – WYPOSAŻENIE
Akumulatory należy sprawdzać przy pomocy testera do akumulatorów Pegasus
dostępnego w ofercie DEWALT. Gwarancyjna wymiana akumulatora może zostać
przeprowadzana jedynie przez Partnerów korzystających z procedur i wyposażenia
testowego zatwierdzonych przez fi rmę DEWALT.
Chcąc uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z lokalnym ierownikiem
Serwisu.
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PROCEDURA TESTU AKUMULATORA
UWAGA!

Jeżeli klient nie proponuje
dostarczenia ładowarki i narzęzia, z takim żądaniem występuje
Partner.

Nigdy nie używaj urządzenia testowego
DEWALT do ładowania akumulatora litowojonowego DEWALT.

Akumulator jest
dostarczany przez
klienta do Partnera.

Stosuj zawsze ładowarkę zalecaną przez
DEWALT
Partner dokonuje wzrokowej
oceny stanu akumulatora i
weryfi kuje dowód zakupu.

Czy akumulator spełnia warunki wynikające z gwarancji?

Należy umieścić akumulator na
ok. 2 minuty w ładowarce klienta. Czy kontrolki LED sygnalizują
konieczność “wymiany
akumulatora”?

Yes

No

No

NIE OBJĘTE GWARANCJĄ,
ZWROT DO KLIENTA
Yes

SPECYFIKACJA AKUMULATORA
OCENIANA
WYDAJNOŚĆ
AKUMULATORA

MIN AH
SPECYFIKACJA

1.1Ah

0.75Ah

1.2Ah

0.80Ah

1.25Ah

0.80Ah

1.3AH

0.85Ah

1.7Ah

1.10Ah

1.9Ah

1.25Ah

2.0Ah

1.30Ah

2.2Ah

1.45Ah

2.4Ah

1.55Ah

2.6Ah

1.70Ah

3.0Ah

1.95Ah

4.0Ah

2.60Ah

5.0Ah

3.25Ah

6.0Ah

3.90Ah

RODZAJ
OGNIW
NICd/NIMH

LI-Ion Nano

LI-Ion XR
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Należy ponownie sprawdzić akumulator w ładowarce Yes
klienta. Czy
występuje problem?

No

Czy wyniki są zgodne
ze specyfi kacją?

Należy uruchomić
oprogramowanie
sprawdzające komory oraz
test wydajności przy użyciu
zalecanego przez DeWALT
testera akumulatorów.
OGNIWA

7.2V

6

Należy umieścić akumulator
w urządzeniu i rozpocząć test
funkcjonalny (ładować przez
5 minut o ile istnieje taka
konieczność). Jeżeli urządzenie
działa, może to wskazywać na
rozwiązanie problemu.

Należy podłączyć akumulator
i narzędzie do testera silnika.
Następnie sprawdzić stabilność
napięcia oraz bez obciążenia.
Przeprowadzić test wszystkich
przełożeń i kierunków.

Należy w pełni
naładować
akumulator.

NAPIĘCIE
AKUMULATORA

Jeżeli kontrolka LED
wskazuje konieczność
adaptacji do temperatury
pomieszczenia
(“hot/cold pack delay”)
– należy poczekać, aż
akumulator osiągnie temperaturę pokojową i
spróbować ponownie.

Yes
Czy klient skarżył się na
krótki czas działania?

No

9.6V

8

12V

10

14.4V

12

18V

15

24V

20

14.4V

5

18V

6

28V

8

36V

10

10.8V

3

14.4V

4

18V

5

Czy akumulator odpowiada
specyfikacji?
(patrz tabela z lewej strony)

Yes

No

NALEŻY WYMIENIĆ
AKUMULATOR

NIE ZIDENTYFIKOWANO
ŻADNEGO PROBLEMU,
NALEŻY ZWRÓCIĆ AKUMULATOR DO KLIENTA

XR FLEXVOLT – nawet wówczas, gdy napięcie wynosi 54V, testuje się je przy 18V

PYTANIA DOTYCZĄCE AKUMULATORÓW
Jakie są uszkodzenia akumulatorów?
Najczęściej dochodzi do awarii akumulatora z powodu jego
starości. Pojemność akumulatora spada do tak niskiego
poziomu, że akumulator nie może już zapewniać przydatnego
czasu pracy po naładowaniu. Do innych awarii zalicza się
przegrzanie akumulatora, jego zwarcie lub uszkodzenie
spowodowane silnym uderzeniem.
Co mogę zrobić, aby moje akumulatory jak najdłużej
pozostawały w doskonałym stanie?
Wydajność akumulatorów spada z czasem.
Jest to naturalne zjawisko, które dotyczy akumulatorów
wszystkich producentów. Jednakże, jest kilka sposobów,
które mogą pomóc spowolnić proces utraty wydajności
akumulatora.
• Większość ładowarek DEWALT NiCd/NiMH oferuje
10-godzinny program „odświeżenia”, który należy
stosować raz na tydzień. Zapoznaj się z instrukcją, aby
sprawdzić, czy ładowarka oferuje taką funkcję.
• Nie przeciążaj narzędzia.
• Przechowuj akumulatory w suchym miejscu w
temperaturze od 4 do 20ºC, jeśli planujesz nie używać ich
przez kilka miesięcy.
Akumulatory niklowe należy przechowywać nienaładowane,
a akumulatory litowo-jonowe powinny być zawsze
przechowywane całkowicie naładowane. W przeciwnym
razie istnieje ryzyko, że samoczynne rozładowanie
akumulatora może spowodować spadek napięcia w jednym
lub kilku ogniwach poniżej krytycznego poziomu, co
sprawi, że akumulator nie będzie nadawać się do użytku. W
przypadku krótszych, normalnych okresów przechowywania
odpowiednia jest temperatura pokojowa.
Co to jest “efekt pamięci” i czy wpływa on na
akumulatory elektronarzędzi?
Pamięć stanowi jeden z czynników, które powodują skrócenie
żywotności. Pamięć tworzą powtarzające się wyładowania
płytkie (rozpoczęcie użytkowania akumulatora przed
osiągnięciem przez niego pełnej pojemności naładowania)
przy dokładnie takim samym codziennym zastosowaniu (np.
szczoteczka do zębów czy elektryczne maszynki do golenia).
Elektronarzędzia, z uwagi na różnorodność zastosowań,
rzadko wykonują taką samą pracę pod takim samym
obciążeniem. Większość użytkowników wciąż posługuje

się nieprawidłowo terminem “pamięć” w odniesieniu do
wszystkich rodzajów obniżonej żywotności akumulatorów.
Dotyczy to akumulatorów niklowo-kadmowych oraz
niklowowodorkowych. Akumulatory litowo-jonowe nie ulegają
temu zjawisku.
Czy można stosować w urządzeniu akumulator
DEWALT o takim samym napięciu, ale z innego rodzaju
ogniwami?
To, że urządzenie zostało zakupione z akumulatorem
litowojonowym, niklowo-kadmowym lub niklowowodorkowym nie oznacza, że nie można w nim zastosować
innego rodzaju akumulatora. Zgodność akumulatora najlepiej
można potwierdzić u lokalnego dealera lub Autoryzowanego
Partnera Serwisowego DEWALT, a także upewnić się, czy
istnieje konieczność w przypadku zmiany akumulatora,
zastosowania innej ładowarki.
Czy można stosować akumulator DEWALT o takim
samym napięciu, ale o innej pojemności (Ah)?
Pojemność akumulatora (lub liczba Ah) odnosi się do czasu
pracy urządzenia, jaki chcemy z niego uzyskać. Porównuje
się to często do zbiornika paliwa pojazdu. Akumulator o
pojemności 3.0 Ah będzie miał znacząco dłuższy czas
pracy w porównaniu do akumulatora o pojemności 1.5 Ah.
Zakładając jednak, że napięcie i rodzaj akumulatorów, jak
również rodzaj ogniw pozostają takie same - oba akumulatory
będą odpowiednie..
Czy do ładowania dowolnego akumulatora DEWALT
można stosować dowolną ładowarkę DEWALT?
Nie. Różnego rodzaju ładowarki są przeznaczone do
ładowania różnego rodzaju akumulatorów. Chociaż
różnego rodzaju ładowarki są przystosowane do ładowania
akumulatorów o różnym napięciu i różnych rodzajach ogniw,
w razie wątpliwości należy potwierdzić ich zgodność u
lokalnego dealera lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego
DEWALT.
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WYTYCZNE DOTYCZĄCE UCHWYTÓW
Uszkodzenia uchwytów mają miejsce na skutek
niewłaściwego użytkowania, na przykład:
• Wyśliźnięcie się na skutek niewłaściwego dociągnięcia
uchwytu

osadzeniem go w uchwycie)
• Rdzewienie spowodowane długotrwałą ekspozycją
urządzenia na działanie wilgoci

• Zużycie spowodowane użytkowaniem wiertarki w
przypadku twardych powierzchni

• Próby demontażu uchwytu lub akcesoriów przy
wykorzystaniu narzędzi, które nie są do tego
przeznaczone, np. przy użyciu imadła.

• Doprowadzenie do zgromadzenia się na uchwycie
zanieczyszczeń (w celu zminimalizowania ryzyka
uszkodzenia należy zawsze oczyścić wiertło przed

Uchwyty nie są zwykle objęte gwarancją, o ile nie zostały
wyprodukowane przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających
ze specyfi kacji.

Uszkodzony uchwyt
- brak dbałości o narzędzie

Zardzewiały uchwyt pominięte w elementach

Nadmierne użytkowanie
SILNIKI
W celu zapewnienia długiego okresu
użytkowania silniki są wyposażone w
wentylator chłodzący. Sprawność tego
układu chłodzenia bezpośrednio zależy
od prędkości obrotowej twornika. Przy
zwiększonym obciążeniu silnika, do
utrzymania znamionowej liczby obrotów na
minutę wymagane jest więcej energii. Przy
przedłużonym obciążeniu prędkość obrotowa
silnika spada a sprawność chłodzenia szybko
się obniża. Następnie dochodzi do wzrostu
temperatury silnika, co może prowadzić do
krytycznego przegrzania.
Chcąc unikać przegrzania, silnik powinien
cały czas być w stanie pracować z optymalną
prędkością obrotową. Przegrzany silnik,
który nigdy nie może zostać objęty naprawą
gwarancyjną, jest prawie zawsze oznaką
błędnego zastosowania narzędzia.
PRZEŁĄCZNIKI I PŁYTKI DRUKOWANE
Przełączniki, włączniki i płytki drukowane
mogą być częściami wrażliwymi na ładunki
elektrostatyczne. Jako takie, należy je
zawsze przechowywać i montować przy
pomocy odpowiednich środków ochrony
przeciw ładunkom elektrostatycznym. Uwaga:
Przełączniki, włączniki i płytki drukowane
są wrażliwe na wysokie natężenie i gorąco
spowodowane przeciążeniem narzdzia. Takie
usterki nigdy nie są objęte gwarancją.
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LASERY
Lasery mogą być naprawiane tylko i / lub
kalibrowane w ramach gwarancji przez
upoważnionych Partnerów Serwisowych,
którzy zostali przeszkoleni i certyfi kowani
przez DEWALT. Nie próbuj kalibracji i / lub
naprawy produktu, jeśli nie jesteś w pełni
wyszkolony i nie posiadasz odpowiedniego
wyposażenia do kalibracji.
Jeśli urządzenie ma znamiona uszkodzenia
mechanicznego, np. uszkodzona osłona
szklana lub wygięta głowica obrotowa jest
wynikiem upuszczenia urządzenia co nie
może być zaakceptowane na gwarancji.
IJeżeli urządzenie posiada optyczny błąd
lub pomiary są rozbieżne, należy odnieść
się do instrukcji obsługi w dziale kalibracje /
kontrola dokładności.
Jeśli zweryfi kowanie dokładności nie
rozwiąże problemu, laser należy dostarczyć
do utoryzowanego serwisu. laser należy
dostarczyć do Autoryzowanego serwisu i
poddać kalibracji przez Autoryzowanego
Partnera Serwisowego.
Jeżeli akumulatory były pozostawione przez
dłuższy czas w urządzeniu, podczas gdy aser
nie był używany, może to stać się przyczyną
korozji – taki przypadek nie podlega
gwarancji.

Spalony silnik

Zardzewiałe akumulatory

Pęknięty obiektyw

INFORMACJE ONLINE
Informacje dostępne na www.2helpU.com
Nasza internetowa strona serwisowa, 2helpU zawiera wszelkie
niezbędne informacje na temat serwisu DEWALT: 		
Dane techniczne produktów
• Instrukcje obsługi
• Właściwości techniczne
• Listę części zamiennych
• Rysunki techniczne
Szczegółowe informacje na temat autoryzowanych
Partnerów Serwisowych oraz CRUs:
• Listę autoryzowanych Partnerów Serwisowych
• Znajdź najbliższego Partnera
• Szczegółowe informacje o Partnerze
• Mapa dojazdu do siedziby Partnera

Jako autoryzowany Partner Serwisowy posiadasz pełny
dostęp do www.2helpU.com poprzez tool commerce. A
ponadto do specyfi kacji technicznych, rysunków i list części
zamiennych. 2helpU zawiera schematy połączeń, instrukcje

obsługi, napraw biuletyny serwisowe, fi lmy o
przeprowadzaniu napraw, animacje o przeprowadzaniu
napraw oraz informacje szkoleniowe. Poziom informacji różni
się w zależności od produktu i jest na bieżąco aktualizowany.
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NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Q: Jakie produkty objęte są 3-letnią gwarancją
DEWALT?

Q: Które z elektronarzędzi nie są objęte dodatkową
2-letnią gwarancją?

A: 3-letnia gwarancja europejska DEWALT na elektronarzędzia
obejmuje wybrane elektronarzędzia zakupione po 1.
stycznia 2016, które zostały zarejestrowane w ciągu 4
tygodni id daty zakupu. Obowiązuje regulamin i warunki
gwarancji.

A: Następujące grupy elektronarzędzi są wyłączone:
Narzędzia przeznaczone do zamocowań, np. gwoździarki,
narzędzia udarowe, akumulatory i ładowarki Produkty
zmodyfi kowane lub po przeprowadzonych naprawach,
oznakowane w dodatkowy sposób – “przeróbka fabryczna”
i/ lub “Q”. Sprężarki i generatory. Te produkty objęte są
standardową gwarancja przez okres 1 roku.

Q: Jakiej gwarancji podlegać będzie elektronarzędzie
zakupione przed 1. stycznia 2016?

A: Elektronarzędzia DEWALT kupione na rynku europejskim
Q:
przed 1. stycznia 2016 podlegają polityce gwarancyjnej
30.1.1, chyba że zostaną zarejestrowane w ramach
gwarancji jako produkty XR, co powoduje wydłużenie
A:
okresu gwarancji do 3 lat od daty zakupy. 			
								
								

Jeżeli elektronarzędzie zostało zakupione przed 1.
stycznia 2016, czy będzie ono podlegać 3-letniej
gwarancji?
Nie. Europejska 3-letnia gwarancja DEWALT na
elektronarzędzia obowiązuje w zakresie wybranych
elektronarzędzi DEWALT kupionych po 1 stycznia 2016,
które zostały zarejestrowane w ciągu 4 tygodni od daty
zakupu.

Zapraszamy na ‘http://www.dewalt.pl/3/’ w celu sprawdzenia,
czy narzędzie kwalifi kuje się do 3-letniej gwarancji.
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NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Q: Elektronarzędzie zostało zakupione po 1. stycznia
2016, a mimo to posiada informację dotyczącą
gwarancji 30.1.1 zawartą w jego instrukcji obsługi.
Którą gwarancją jest objęte?
A: 3-letnia europejska gwarancja DEWALT na
elektronarzędzia obejmuje produkty zakupione po 1.
stycznia 2016, o ile zostały one zarejestrowane w ciągu
28 dni od daty zakupu. Jeżeli narzędzie nie zostało
zarejestrowane, podlega ono gwarancji przez okres 1
roku. Jeżeli do produktu została dołączona informacja
dotycząca warunków gwarancji 30.1.1 i produkt nie został
zarejestrowany, wówczas roszczenie z tytułu gwarancji
w odniesieniu do tego produktu złożone w ramach 30.1.1
może być rozpatrzone przez Partnera Serwisowego.
Rejestracja produktu do 3-letniej gwarancji oznacza
jednocześnie akceptację wyłączenia produktu spod
obowiązywania gwarancji 30.1.1, która wygasła z dniem
1. stycznia 2016.
Q: Czy klient może zarejestrować zakupiony produkt
do 3-letniej gwarancji europejskiej DEWALT na
elektronarzędzia, a roszczenie gwarancyjne zgłosić
w ramach gwarancji 30.1.1?
A: Nie. Przez rejestrację produktu do 3-letniej europejskiej
gwarancji DEWALT na elektronarzędzia klient akceptuje
postanowienia i warunki gwarancji, a także to, że produkt
zostaje wyłączony spod obowiązywania gwarancji 30.1.1,
która wygasła z dniem 1. stycznia 2016.
Q: Kto może zarejestrować produkt do 3-letniej
europejskiej gwarancji DEWALT?
A: Rejestracja do rozszerzonej 3-letniej gwarancji DEWALT
musi być dokonana przez użytkownika końcowego,
który dokonał zakupu elektronarzędzia DEWALT u
Autoryzowanego Partnera na terenie Europy w celu
użytkowania go w ramach prowadzonej działalności.
Gwarancja jest niezbywalna. Zatem jedynie pierwotny
użytkownik końcowy urządzenia DEWALT może dokonać
rejestracji i zgłaszać roszczenia z tytułu gwarancji.		
						
Q: Czy ofertą 3-letniej gwarancji objęte są produkty
regenerowane?

Q: Przez jaki czas link umożliwiający ściągnięcie
formularza rejestracyjnego będzie dostępny na
liście narzędzi?
A: Link będzie dostępny do momentu wygaśnięcia okresu
gwarancji.
Q: Jak długo będzie udzielana gwarancja 30.1.1.?
A: Gwarancja 30.1.1 została wycofana w odniesieniu do
wszystkich nowych produktów DEWALT zakupionych po
1. stycznia 2016. W stosunku do produktów kupionych
przed 1. stycznia 2016 DEWALT będzie kontynuować
ochronę gwarancyjną wynikającą z gwarancji 30.1.1
przez okres 12 miesięcy od daty zakupu. Europejska
3-letnia gwarancja DEWALT na elektronarzędzia obejmuje
wybrane produkty zakupione po 1. stycznia 2016, o ile
zostały one zarejestrowane w ciągu 28 dni od momentu
zakupu. Jeżeli nie dokonano rejestracji narzędzia,
podlega ono standardowej gwarancji rocznej. Jeżeli
do produktu została dołączona informacja o gwarancji
30.1.1 i produkt nie został zarejestrowany, roszczenia
gwarancyjne w odniesieniu do tego produktu złożone
z tytułu gwarancji 30.1.1 mogą być rozpatrywane
przez Partnera Serwisowego. Poprzez zarejestrowanie
produktu do 3-letniej europejskiej gwarancji DEWALT
na elektronarzędzia dokonujecie Państwo jednocześnie
akceptacji wyłączenia produktu spod gwarancji 30.1.1 z
dniem 1. stycznia 2016
Q: Czy urządzenia do zastosowania na wysokościach
są wyłączone spod warunków rozszerzonej
3-letniej gwarancji?
A: Tak. Produkty stosowane w produkcji seryjnej, rusztowań,
udostępniane wykonawcom zatrudnianym w ramach
umów o świadczenie usług lub umów pomiędzy
podmiotami gospodarczymi są wyłączone. Produkty te
podlegają specjalnym warunkom gwarancji określonym w
umowie sprzedaży
Q: Czy 3-letnia gwarancja obejmuje odblokowanie
mojej baterii Bluetooth?

A: Nie. Akumulatory nie są objęte 3-letnią gwarancją. Z
A: Produkty regenerowane są wyłączone spod
gwarancji 3-letniej wyłączona jest także gwarancja XR,
obowiązywania 3-letniej gwarancji. Produkty przerabiane
dodatkowo na podstawie danych wymienianych podczas
lub regenerowane są oznakowane w specjalny sposób
aktywacji akumulatora nie obejmuje ona także urządzenia
oznaczeniami “produkt fabrycznie regenerowany”
dostarczanego razem z nim.
(“factory rework”) i/lub “Q”.					
Q: Czy klient może zarejestrować się za
								
pośrednictwem poczty w celu uzyskania
								
dodatkowej 2-letniej gwarancji?
								
A: Przykro nam, ale możliwa jest wyłącznie rejestracja online.
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GWARANCJA

I SERWIS

Proszę odnieść się do bieżących warunków oferowanych na
rynku.

www.2helpu.com

Schemat kolorów żółtego i czarnego jest
zastrzeżonym znakiem handlowym
wykorzystywanym przez DEWALT
Profesjonalne Elektronarzędzia i Akcesoria.

www.

Twój przedstawiciel serwisowy DEWALT:

.com
ZAREJESTRUJ AT

