
1. Argo S.A. gwarantuje dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu przez okres 24 
(dwudziestu czterech) miesięcy od daty sprzedaży.

2. Podstawą do otrzymania świadczenia gwarancyjnego jest dowód zakupu (ksero).
3. Gwarancja dotyczy towarów zakupionych w Polsce i obowiązuje na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Ewentualne wady uniemożliwiające eksploatację sprzętu zgodnie z jego przezna-

czeniem określonym w instrukcji obsługi, ujawnione w okresie objętym gwarancją, 
będą usuwane BEZPŁATNIE. Naprawa zostanie wykonana w możliwie krótkim  
terminie, nie przekraczającym 14 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia 
do Argo S.A. Termin naprawy w uzasadnionych i nietypowych przypadkach może 
ulec wydłużeniu.

5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy, liczony od dnia  
oddania sprzętu do naprawy do dnia wykonania naprawy.

6. Wymiana reklamacyjna, wymiana części nie wpływa na okres gwarancji.
7. Zgłoszenie wady lub uszkodzenia sprzętu należy kierować na adres e-mail:  

reklamacje@argo.pl lub na adres Argo S.A., ul. Krynicka 1, 80-393 Gdańsk.
8. Klient ma obowiązek zachować oryginalne opakowanie. W przypadku przekazania 

urządzenia do naprawy w nieoryginalnym opakowaniu, Argo S.A. nie odpowiada 
za ewentualne uszkodzenia powstałe w trakcie transportu.

9. Nabywca traci wszelkie uprawnienia wynikające z gwarancji w przypadku: 
a) dokonywania jakichkolwiek napraw przez osoby nieuprawnione, 
b) dokonywania samowolnych zmian konstrukcyjnych sprzętu, 
c) uszkodzenia stwierdzonego z winy użytkownika, 
d) stosowania materiałów eksploatacyjnych, innych niż oryginalne, przeznaczone 
do tego urządzenia, dystrybuowane np. przez Argo S.A., 
e) niestosowanie się do uwag zawartych w instrukcji obsługi, 
f) stosowanie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem.

10. Pojęcie „naprawy” nie obejmuje czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi,  
do wykonania których użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie.

11. Gwarancja nie obejmuje elementów eksploatacyjnych urządzeń takich jak:  
żarówki, świetlówki, elementy tnące, dziurkujące i wycinające.

12. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie 
zawiesza uprawnień kupującego wynikającego z niezgodności towaru z umową.
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