
Formularz Reklamacji Gwarancyjnej

Nie nale y wstawia  swojego numeru; numer ten 
zostanie dostarczony przez Centrum Serwisowe i  
nale y go wstawi  po otrzymaniu. 

1. Adres gdzie uszkodzony produkt si  znajduje:

Nazwa firmy  :   

Dane osoby kontaktowej :   

Adres  :   

Miejscowo   :   

Kod pocztowy  :   

Numer telefonu :   

Numer faksu  :   

2. Numer RMA: (Prawy górny róg). 

3. Informacja dotycz ca produktu: 

Numer modelu  :   

Numer seryjny  :   

Kod produktu  :   

Data produkcji  :   

4. Informacja dotycz ca zakupu: 

Data zakupu  :   

Kopia potwierdzenia zakupu :    Tak     Nie 

Nazwa dostawcy :   

5. Opis uszkodzenia: 

Opis uszkodzenia :     

:     

6.       Preferowana forma serwisu : Wymiana na  

 Chc  zachowa  mój oryginalny produkt

Wype nienie tego formularza jest jednoznaczne z faktem, e posiadacz produktu akceptuje i jest tym 
samym zwi zany warunkami gwarancyjnymi sformu owanymi przez AOC International Europe 
GmbH oraz TPVI NL BV.
Podpis posiadacza/u ytkownika  

Ten Formularz mo e by  u ywany wy cznie w razie problemów ze sprz tem. 
To nie jest formularz rejestracyjny! Formularz ten nale y wype ni  i wys a  faksem do: Patrz, 
za czony dokument “Kontakt z serwisem AOC” lub http://www.aoc-europe.com/contact.html

Procedura Gwarancyjna
W razie wyst pienia usterki technicznej monitora AOC prosz  o zapoznanie si  z poni sz  instrukcj  i 
post powanie zgodnie z nast puj cymi wskazówkami : 

Nale y ustali  i opisa  wad  monitora. 
Nale y upewni  si  czy reklamacja podlega warunkom gwarancyjnym wymienionym na drugiej 
stronie karty gwarancyjnej. 
Nale y wype ni  wszystkie pola na karcie gwarancyjnej. Niekompletne lub niew a ciwe
wype nienie formularza mo e opó ni  wykonanie us ugi.
Przes a  formularz wraz z kopi  faktury zakupowej do:
Patrz, za czony dokument “Kontakt z serwisem AOC” lub strona sieci web:  http://www.aoc-
europe.com/contact.html Centrum serwisowe skontaktuje si  z Pa stwem w ci gu tego samego 
lub nast pnego dnia roboczego, w którym odebra o powiadomienie (8.00 –16.00) w celu 
potwierdzenia numeru RMA i ustalenia procedury serwisowej. 
Prosz  zapakowa  monitor w opakowanie fabryczne i prosz  umie ci  na kartonie poprawny 
adres wysy kowy (to wa ne). 
Prosz  usun  z kartonu wszelkie inne „obce” naklejki z adresami, aby unikn  pomy ki 
w dostawie. 
Prosz  zapakowa  monitor i upewni  si , e jest odpowiednio zapakowany (firma AOC preferuje 
oryginalne opakowanie) (tylko oryginalne opakowanie zabezpiecza prawid owo sprz t podczas 
transportu, a jakiekolwiek uszkodzenie obudowy spowoduje utrat  prawa do wymiany 
gwarancyjnej). Za uszkodzenia powsta e w trakcie transportu spowodowane niew a ciwym 
zapakowaniem produktu odpowiada u ytkownik. Prosz  nie za cza  równie adnych 
akcesoriów (kabli VGA, kabli zasilaj cych – je eli odr bne od urz dzenia, podstawy, 
instrukcji), je li nie b d  wymagane przez Centrum Serwisowe. 
Prosz  umie ci  w paczce nast puj c  dokumentacj :

Wype nion  i podpisan  kart  gwarancyjn .
Kopi  faktury zakupu. 

Prosz  zachowa  u siebie faktur  zakupu oraz kopi  karty gwarancyjnej. 
Je li reklamowany monitor nie b dzie przygotowany do wysy ki, w momencie zg oszenia si
wys anego przez RMS kuriera po jego odbiór - u ytkownik zobowi zany b dzie pokry  osobi cie
koszty transportu monitora do serwisu. 

Aktualne drivery do urz dze  mo na pobra  z wirtyny: 

http://www.aoc-europe.com/support.html

Prosz  wpisa  adres, 
sk d mo na odebra
produkt. 

Numer RMA:   

Dost pny od         do

Dost pny od         do

Powy sze dane 
znajduj  si  na 
naklejce umieszczonej 
z ty u produktu.



Warunki Gwarancji 
1. Monitor AOC obj ty jest trzyletni  gwarancj  obejmuj c  podzespo y oraz czynno ci serwisowe. Gwarancja ma zastosowanie 

wy cznie dla u ytkowników ko cowych. Gwarancja obowi zuje do 36 miesi ca od daty zakupu. W przypadku braku dowodu 
zakupu, gwarancja obowi zuje do 39 miesi ca od daty produkcji uwidocznionej na etykiecie z ty u obudowy monitora. 

2. U ytkownik ko cowy, który za yczy sobie pozostawienia oryginalnego produktu (nie zgadza si  na wymian ) lub te  jego 
monitor nie kwalifikuje si  do wymiany, poniewa  zalicza si  do kategorii omówionych w punkcie 5 (patrz poni ej) mo e
wnioskowa  o 5 dniowy czas naprawy. Centrum Serwisowe odbierze od u ytkownika produkt do 5 dniowej naprawy, przy 
za o eniu, e produkt jest zapakowany w prawid owe lub oryginalne opakowanie (zgodnie z preferencjami AOC).

3. Program wymiany w ramach gwarancji nie jest dost pny dla produktów spersonalizowanych lub zaliczaj cych si  do 
wspomnianych poni ej kategorii; zamiast tego produkty te podlegaj  pod program PURR (Pick up Repair & Return [Naprawa i 
Zwrot]): 

Sprz t zosta  przez u ytkownika oznaczony nie cieralnym rodkiem w jakimkolwiek celu, 
Sprz t zosta  oznaczony przez klienta w celu zabezpieczenia przed kradzie  lub ewidencji w sposób naruszaj cy obudow
w jakimkolwiek miejscu, 

4. AOC International (Europe) GmbH oraz TPVI NL BV nie s  odpowiedzialne za utrat  zysku i jakichkolwiek korzy ci w 
czasie zwi zanym z obs ug  techniczn  uszkodzonego urz dzenia. Wszelka odpowiedzialno  AOC International (Europe) GmbH 
oraz TPVI NL BV  ogranicza si  do kosztów naprawy i /lub wymiany produktu a warto ciowo do ceny oryginalnego produktu.. 

5. Niniejsz  Gwarancj  nie s  obj te monitory uszkodzone wskutek: 
niew a ciwego i niezgodnego z instrukcj  obs ugi u ytkowania, 
zaniedbania, 
niew a ciwej konserwacji i instalacji, 
uszkodzenia mechanicznego, 
naprawy, uzgodnienie i / lub modyfikacji dokonywanej przez kogokolwiek innego ni  autoryzowany serwis AOC, 
uszkodzenia spowodowanego przez: wilgo , kurz, udar mocy i przepi cia sieci zasilaj cej w miejscu u ytkowania, 
niew a ciwego rodowiska u ytkowania, 
uszkodzenia w trakcie transportu – w tym uszkodzenia powsta ego w drodze do serwisu spowodowanego niew a ciwym 
zapakowaniem, 
uszkodzenia kineskopu spowodowanego: permanentnym napromieniowaniem przez pole magnetyczne, uszkodzeniem 
mechanicznym lub zadrapaniem ekranu.

6. Gdy,  w przypadku zastosowania programu uprzedniej wysy ki, oka e si , e produkt przys any do serwisu nie jest ju  na 
gwarancji lub w ka dym przypadku, gdy odzyskanie uszkodzonego produktu w zamian za egzemplarz wymienny nie jest mo liwe, 
u ytkownik ko cowy zostanie obci ony pe n  cen  nowego produktu oraz kosztami jego transportu. Punkt 8 b dzie 
obowi zywa  wy cznie w przypadku og oszenia przez AOC dost pno ci programu uprzedniej wymiany (dla kart gwarancyjnych 
powy ej ustalonego arbitralnie przez AOC numeru). 

7. W przypadku, gdy produkt zwrócony do naprawy nie jest ju  na gwarancji lub utraci  j  z jakichkolwiek przyczyn (punkt 7), 
u ytkownik ko cowy zostanie obci ony wszystkimi kosztami naprawy (wg stawek RMS Sp. z o.o.) oraz transportu, które 
zobowi zuje si  pokry .

8. Niniejsza gwarancja nie ma wp ywu na prawa ustawowe nabywcy wobec sprzedawcy. 
9. AOC International (Europe) GmbH oraz TPVI NL BV zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w powy szych 

warunkach gwarancyjnych. 
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Formularz  Reklamacji Gwarancyjnej AOC 
Prosz  wype ni  ten formularz w razie ewentualnego uszkodzenia produktu. 

Prosz  zachowa  ten formularz. 
Prosz  zachowa  opakowanie monitora. 

Uwaga: To nie jest formularz rejestracyjny. 

Prosz  wys a  ten produkt do: 

Autoryzowanego Centrum Serwisowego 
AOC

Patrz, za czony dokument “Kontakt z 
serwisem AOC” lub strona sieci web:
http://www.aoc-europe.com/contact.html

Twoja naklejka 
adresowa
Mo esz tutaj u y  swojej 
naklejki adresowej aby 


