
WARUNKI REALIZACJI GWARANCJI (2019-10-21)

1. Firma NETPRINT z siedzibą w Oświęcimiu przy ulicy Unii Europejskiej 10, zwana dalej Gwarantem, zapewnia serwis gwarancyjny na 
zakupione urządzenia oraz materiały eksploatacyjne w okresie minimum 24 miesięcy liczonym od daty zakupu,
2. Uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane w terminie 14 dni od daty dostarczenia do serwisu za wyjątkiem sytuacji 
losowych, niezależnych od Gwaranta w których termin ten może zostać przedłużony do 21 dni kalendarzowych,
3. W 3. W celu dokonania naprawy gwarancyjnej nabywca zobowiązany jest dostarczyć uszkodzony produkt do punktu serwisowego mieszczącego 
się w pod adresem: NETPRINT, Unii Europejskiej 10,
4. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub fizyczne uszkodzenia towaru przez firmy kurierskie, które będą następstwem 
niepoprawnego zabezpieczenia przesyłki,
5. W szczególnych przypadkach Gwarant zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu rozpatrywania reklamacji do 21 dni roboczych,
6. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest wcześniejsze wypełnienie formularza RMA na stronie reklamacje.netprint.com.pl,
7. Gwarancją nie są objęte:
-usz-uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego montażu, przeróbek i napraw wykonywanych przez inne osoby niż autoryzowany zakład oraz 
wszelkie uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego podłączenia,
-uszkodzenia wynikające z niewiedzy użytkownika,
9. Wymiana sprzętu na nowy lub zwrot środków może nastąpić po dokonaniu trzech napraw gwarancyjnych,
10. Koszty zwrotu towaru do klienta ponosi Gwarant,
11. Koszty dostawy do serwisu zwracane są na wyraźne życzenie klienta, w kwocie nie przekraczającej dostawy Pocztowej w wysokości 16 zł,
12. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Jeśli już trafiłeś do grupy klientów, którzy zakupili u nas wadliwy produkt postaramy 
się w skrócie, w prostych słowach wyjaśnić jak przebiega proces reklamacyjny w 
naszej firmie. Dla wytrwałych wersja z regulaminowa „Warunki reklamacji” poniżej. 
Cały proces reklamacyjny przebiega u nas w czterech prostych korkach:

1) Zgłoszenie wysłane do nas przez Ciebie w systemie reklamacje.netprint.com.pl,
2) Dostarczenie uszkodzonego produktu do naszego serwisu (za wyjątkiem Reink),
3) Weryfikacja uszkodzenia przez nasz serwis lub serwis producenta,
4) Wymiana 4) Wymiana towaru na nowy lub zwrot na Twoje konto.

 99% przypadków realizujemy zgodnie z tym właśnie scenariuszem!

Zanim zgłosisz reklamację upewnij się, że zainstalowałeś 
wkład zgodnie z instrukcją swojego urządzenia! 

Sytuacja, w której otrzymujesz uszkodzony produkt jest niekomfortowa również dla 
nas. Pamiętaj, że codziennie staramy się aby poziom reklamacji w naszej firmie zbliżył 
się jak najbliżej do 0. Obecnie to około ~0,2% wszystkich sprzedanych produktów. 

Spokojnie to tylko reklamacja, 99,9% z nich rozpatrujemy pozytywnie!


