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KARTA GWARANCYJNA 

1. ACLAS Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Bytomiu, ul. Wrocławska 8, tel. 32 787 45 09, udziela gwarancji na 

kasę rejestrującą (zwaną dalej wyrobem) na okres 12 miesięcy (6 miesięcy na akumulatory, baterie  

i zasilacze) od daty sprzedaży Kupującemu. 

2. W okresie gwarancji ACLAS Polska Sp. z o.o. zapewnia bezpłatne usuwanie uszkodzeń powstałych  

w wyniku wad fabrycznych wyrobu. 

3. Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne wykonuje Autoryzowany serwis, wpisany w Książce kasy. 

4. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy liczony od daty przedstawienia / dostarczenia wyrobu 

do naprawy do dnia jej wykonania. 

5. W przypadku wymiany podzespołu wyrobu na nowy, udziela się na niego gwarancji na okres  

6 miesięcy, nie krócej jednak niż do końca okresu gwarancji ogólnej na wyrób. 

6. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne  

z podanymi przez ACLAS Polska Sp. z o.o. 

7. W przypadku komunikacji bezprzewodowej gwarancja nie obejmuje dostarczenia sygnału o mocy 

niezbędnej dla poprawnego funkcjonowania wyrobu. 

8. W przypadku dostarczenia przez ACLAS Polska Sp. z o.o. karty SIM do komunikacji bezprzewodowej 

GSM, która jest własnością ACLAS Polska Sp. z o.o., każda próba wyjęcia takiej karty (karta jest 

zabezpieczona plombą) musi być zaraportowana bezzwłocznie do ACLAS Polska Sp. z o.o. 

9. Utratę gwarancji powodują uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwej obsługi, w tym niewłaściwe 

podłączenie, zalanie cieczami, uderzenie, wyładowanie atmosferyczne, nieodpowiednie warunki 

eksploatacyjne, nieodpowiednie materiały eksploatacyjne (rolki papierowe rekomendowane przez 

ACLAS Polska Sp. z o.o.), itp. 

10. W przypadku konieczności wysłania wyrobu do Autoryzowanego serwisu powinien on być kompletny, 

zapakowany w opakowanie właściwie zabezpieczające wyrób na czas transportu. 

11. Uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu do Autoryzowanego serwisu nie będą 

usuwane w ramach gwarancji. 

12. Gwarancja jest ważna jedynie z pieczęcią i podpisem Sprzedawcy, datą sprzedaży oraz podpisem 

Kupującego (lub użytkownika w przypadku formalnego pełnomocnictwa udzielonego mu przez 

Kupującego). 
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