GARANCIJSKA IZJAVA:
Wook d.o.o. izjavlja, da bo izdelek v garancijskem roku deloval brezhibno,
če boste ravnali po priloženih navodilih (ter na spletni strani). Podjetje
Wook d.o.o. se obvezuje, da bo izdelek v garancijskem roku brezplačno
popravilo v svojih servisnih prostorih. Izdelek, ki ga ne bi mogli popraviti v
45 dneh, bomo na željo kupca zamenjali z brezhibnim izdelkom.
Garancija prične teči z datumom nakupa izdelka na drobno, kar kupec
dokaže z računom. Garancija za izdelek se tako uveljavlja z računom.
Zagotavljamo vzdrževanje in zagotavljenje nadomestnih delov za izdelek v
zakonsko določenem roku (18.točka ZakonaVP).
Garancija ne velja v primerih:
- če kupec ni ravnal v skladu z navodili za uporabo;
- če je v izdelek posegla nepooblaščena oseba;
- če je kupec nestrokovno ali malomarno ravnal z izdelkom;
- če so bili v izdelek vgrajeni neoriginalni deli;
V garancijo prav tako na spadajo okvare povzročene pri transportu, okvare
zaradi nepravilnega vzdrževanja, okvare, ki jih povzroči el. tok višje sile.
Wook d.o.o. ne prevzema nikakršne obveznosti za izgubljeni dobiček ali za
druge posledične škode, celo če je bila obveščena o možnosti nastanka
takšnih škod in ne prevzema odgovornosti za kakršenkoli zahtevek tretje
stranke.
Prav tako Wook d.o.o. ne odgovaja za izgubo podatkov s kateregakoli
podatkovnega medija.
Morebitno okvarjeno napravo, ki je v garancijskem roku lahko pošljete na
sedež podjetja.
Prosimo da si v primeru reklamacije pridobite informacije na elektronskem
naslovu info@wook.si.

GARANCIJSKI LIST
Izdelek:

Serijska št.:

Datum prodaje:

Prodajalec:

Žig in podpis prodajalca:
GARANCIJSKI ROK: 12 mesecev

WOOK.SI

Velja od datuma nakupa, ki je viden na računu.
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