
 OGRANICZONA GWARANCJA  

WAŻNE: Niniejsza ograniczona gwarancja nie ma wpływu na jakiekolwiek prawa wynikające z 
obowiązującego krajowego ustawodawstwa regulującego sprzedaż towarów konsumpcyjnych. 

ACN oferuje ograniczoną gwarancję na to, że w okresie dwóch (2) lat od daty pierwszego zakupu 
wideotelefonu ACN (zwanego dalej „okresem gwarancji”) urządzenie to będzie wolne od wad 
produkcyjnych i materiałowych w warunkach normalnego użytkowania (zwanych dalej „wadami”). 
W czasie okresu gwarancji sprzęt zostanie naprawiony lub wymieniony przez ACN („ograniczona 
gwarancja”), bez obciążania Państwa kosztami części ani robocizny. 

Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wideotelefon ACN, bez usługi telefonii cyfrowej. 

Ograniczona gwarancja nie ma zastosowania do normalnego zużycia, ani nie ma zastosowania w 
sytuacji, gdy sprzęt został otwarty lub naprawiony przez osobę nieupoważnioną przez ACN oraz nie 
obejmuje naprawy ani wymiany jakiegokolwiek sprzętu lub jego części uszkodzonej przez: niewłaściwe 
użytkowanie, wilgoć, płyny, bliskość źródeł ciepła lub wystawienie na działanie wysokich temperatur, 
wypadek, nadużycie, niestosowanie się do instrukcji dostarczonych wraz z wideotelefonem, zaniedbanie 
lub niewłaściwe wykorzystanie. Ograniczona gwarancja nie obejmuje fizycznego uszkodzenia 
powierzchni sprzętu oraz uszkodzeń powstałych w wyniku działań lub sytuacji pozostających poza 
kontrolą ACN. 

Poza niniejszą ograniczoną gwarancją ACN nie zapewnia żadnej dodatkowej gwarancji dla 
wideotelefonu ACN. Z wyjątkiem niniejszej ograniczonej gwarancji oraz do maksymalnego zakresu 
dozwolonego w obowiązującym prawie ACN niniejszym zrzeka się wszelkich innych gwarancji i 
warunków, czy to wyrażonych, domyślnych lub statutowych włącznie, ale bez ograniczenia do wszelkich 
(jeżeli w ogóle) domyślnych gwarancji, obowiązków lub warunków zadowalającej jakości, przydatności 
do określonego celu, niezawodności lub dostępności, dokładności lub pełności odpowiedzi, rezultatów, 
fachowego starania, braku wirusów i uzasadnionej staranności i umiejętności, a wszystko to w 
odniesieniu do wideotelefonu ACN lub sytuacji wynikających w inny sposób z użytkowania sprzętu. 
Niniejsze wykluczenie nie ma zastosowania do (i) jakiegokolwiek domyślnego warunku dotyczącego 
tytułu oraz (ii) jakiejkolwiek domyślnej gwarancji dotyczącej zgodności z opisem. 

W celu zgłoszenia roszczenia dotyczącego wady należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta 
telefonii cyfrowej ACN w czasie trwania okresu gwarancji i opisać wadę i w razie konieczności uzyskać 
numer RMA (numer autoryzacji zwrotu). Wideotelefon ACN należy zwrócić w czasie trwania okresu 
gwarancji wraz z wyjaśnieniem wady na adres podany Państwu przez firmę ACN. Muszą się Państwo 
podporządkować wszelkich innym procedurom zwrotu ustanowionych przez ACN i obowiązującym w 
momencie składania reklamacji. W przypadku wystąpienia wady oraz otrzymania przez ACN ważnego 
roszczenia wobec ograniczonej gwarancji po 15 dniach od daty zakończenia okresu gwarancji, ACN 
jest upoważnione do obciążenia Państwa uzasadnionymi kosztami wysyłki i opłatami manipulacyjnymi 
poniesionymi w związku z naprawą lub wymianą wideotelefonu ACN. 

Niniejsza ograniczona gwarancja jest jedyną wyraźną gwarancją udzielaną Państwu oraz zostaje ona 
udzielona zamiast wszelkich innych wyraźnych gwarancji lub podobnych zobowiązań (jeśli w ogóle) 
stworzonych przez jakiekolwiek reklamy, dokumentacje, opakowania i inne komunikaty. 

Niniejszej ograniczonej gwarancji nie można przenosić na inne osoby.  
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