Karta Gwarancyjna na szkło ochronne 3mk FlexibleGlass

WARUNKI GWARANCJI:

1. Producentem szkła ochronnego 3mk FlexibleGlass zwanego dalej Produktem 3mk jest Firma
EUROMARKET M.Gawłowski, ul.Nowa Krępa 78, 63-400 Ostrów Wlkp. zwana dalej Gwarantem.
2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje jedynie wady powstałe z przyczyn tkwiących uprzednio
w Produkcie 3mk.
3. Gwarant zobowiązuje się do usunięcia wady fizycznej Produktu 3mk lub dostarczenia nowego Produktu
3mk wolnego od wad, jeśli wady ujawnią się w czasie trwania gwarancji.
4. Gwarant udziela gwarancji na okres 24 miesięcy licząc od dnia sprzedaży.
5. Uprawnienia z tytułu gwarancji mogą być realizowane jedynie po przedstawieniu oryginału karty
gwarancyjnej bez zmian, skreśleń i poprawek wraz dokumentem zakupu.
6. Samodzielne zmiany wpisów w karcie gwarancyjnej powodują utratę uprawnień gwarancyjnych.
7. Gwarant udziela 24 miesięcznej gwarancji na Produkty 3mk (szkło ochronne 3mk) na poniższych
warunkach:

OPIS Produktu 3mk
Podstawową funkcją szkła ochronnego 3mk FlexibleGlass jest ochrona wyświetlacza przed zarysowaniami
wynikającymi z codziennego zwykłego i typowego użytkowania. Prawidłowo użytkowany komplet składający
się z jednej sztuki szkła ochronnego 3mk FlexibleGlass przeznaczony jest do ochrony wyświetlacza przed
zarysowaniami przez okres 24 miesięcy.
W procesie produkcji sporadycznie pojawiają się: przekrzywienie listka Dust-Fix, zarysowanie warstw
ochronnych, łatwo usuwalne resztki folii lub szkła w wyciętych otworach, zażółcenia krawędzi warstw
ochronnych oraz ślady palców na powierzchni folii lub szkła. Są to elementy, które nie obniżają wartości
użytkowych szkła ochronnego i nie podlegają gwarancji.
Dla każdego kompletu składającego się z jednej sztuki szkła ochronnego gwarant gwarantuje:
1.
Wysoką jakość wykonania oraz zastosowanych komponentów.
2.
Zgodność kształtu szkła z częścią przednią telefonu (do jakiego została wyprodukowana), która może
zostać zabezpieczona szkłem ochronnym 3mk FlexibleGlass.
3.
Bezpieczeństwo produktu na podstawie normy RoHS.
4.
Właściwości adhezyjne na okres 24 miesięcy (przy zachowaniu zwykłego i typowego procesu
użytkowania).
5.
Zgodności opisów na opakowaniach z zawartością.
6.
Kompletność opakowania: 1 sztuka szkła, ściereczka, naklejki pozycjonujące Fit-In™ oraz instrukcja
obsługi.

CZEGO GWARANCJA NIE OBEJMUJE:
Zarysowania szkła są zjawiskiem naturalnym związanym z procesem użytkowania i nie podlegają gwarancji.
Zalecamy unikanie sytuacji dostawania się brudu pod powierzchnię szkła.

Gwarancji nie podlega także szkło:
1.
Użytkowane w temperaturze poniżej 5 i powyżej 30 stopni.
2.
Nieutrzymywane w należytej czystości.
3.
Zdejmowane po dokonanym montażu.
4.
Noszące ślady stosowania środków chemicznych i ich oparów.
5.
Noszące ślady ingerencji mechanicznej (np. samodzielne przycinanie, robienie otworów w jego
powierzchni).
6.
Sprzedana w opakowaniu uszkodzonym lub naruszonym wskutek złego przechowywania
w magazynach Dystrybutora lub Sprzedawcy.
7.
O naruszonym listku Dust-Fix.
8.
Niezabezpieczające krawędzi wyświetlacza w przypadku, gdy jest to model telefonu, który posiada
wygiętą powierzchnię wyświetlacza (np. Samusung Galaxy S3 i9300, czy Nokia Lumia 920). Stan obecnej
technologii szkła ochronnego 3mk FlexibleGlass nie pozwala na wyprodukowanie szkła ochronnego
przylegającego do całej powierzchni wyświetlacza takiego telefonu. Gwarant produkuje na tego typu
modele szkła dopasowane wyłącznie do całej płaskiej powierzchni wyświetlacza telefonu.
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