Ten Formularz moĪe byü uĪywany wyáącznie w razie problemów ze sprzĊtem.
To nie jest formularz rejestracyjny! Formularz ten naleĪy wypeániü i wysáaü faksem do: Patrz,
zaáączony dokument “Kontakt z serwisem AOC” lub http://www.aoc-europe.com/contact.html

Formularz Reklamacji Gwarancyjnej
Numer RMA:

Procedura Gwarancyjna

Nie naleĪy wstawiaü swojego numeru; numer ten
zostanie dostarczony przez Centrum Serwisowe i
naleĪy go wstawiü po otrzymaniu.
1.

2.
3.

4.

Adres gdzie uszkodzony produkt siĊ znajduje:
x Nazwa firmy

:

x Dane osoby kontaktowej

:

x Adres

:

x MiejscowoĞü

:

x Kod pocztowy

:

x Numer telefonu

:

x Numer faksu

:

DostĊpny od

do

DostĊpny od

do

Numer RMA: (Prawy górny róg).
Informacja dotycząca produktu:
x Numer modelu

:

x Numer seryjny

:

x Kod produktu

:

x Data produkcji

:

PowyĪsze dane
znajdują siĊ na
naklejce umieszczonej
z tyáu produktu.

Informacja dotycząca zakupu:
x Data zakupu

:

x Kopia potwierdzenia zakupu :
x Nazwa dostawcy
5.

ProszĊ wpisaü adres,
skąd moĪna odebraü
produkt.

Tak

Nie

:

Opis uszkodzenia:
x Opis uszkodzenia

:
:

6.

Preferowana forma serwisu :

Wymiana na

W razie wystąpienia usterki technicznej monitora AOC proszĊ o zapoznanie siĊ z poniĪszą instrukcją i
postĊpowanie zgodnie z nastĊpującymi wskazówkami :
x NaleĪy ustaliü i opisaü wadĊ monitora.
x NaleĪy upewniü siĊ czy reklamacja podlega warunkom gwarancyjnym wymienionym na drugiej
stronie karty gwarancyjnej.
x NaleĪy wypeániü wszystkie pola na karcie gwarancyjnej. Niekompletne lub niewáaĞciwe
wypeánienie formularza moĪe opóĨniü wykonanie usáugi.
x Przesáaü formularz wraz z kopią faktury zakupowej do:
x Patrz, zaáączony dokument “Kontakt z serwisem AOC” lub strona sieci web: http://www.aoceurope.com/contact.html Centrum serwisowe skontaktuje siĊ z PaĔstwem w ciągu tego samego
lub nastĊpnego dnia roboczego, w którym odebraáo powiadomienie (8.00 –16.00) w celu
potwierdzenia numeru RMA i ustalenia procedury serwisowej.
x ProszĊ zapakowaü monitor w opakowanie fabryczne i proszĊ umieĞciü na kartonie poprawny
adres wysyákowy (to waĪne).
x ProszĊ usunąü z kartonu wszelkie inne „obce” naklejki z adresami, aby uniknąü pomyáki
w dostawie.
x ProszĊ zapakowaü monitor i upewniü siĊ, Īe jest odpowiednio zapakowany (firma AOC preferuje
oryginalne opakowanie) (tylko oryginalne opakowanie zabezpiecza prawidáowo sprzĊt podczas
transportu, a jakiekolwiek uszkodzenie obudowy spowoduje utratĊ prawa do wymiany
gwarancyjnej). Za uszkodzenia powstaáe w trakcie transportu spowodowane niewáaĞciwym
zapakowaniem produktu odpowiada uĪytkownik. ProszĊ nie zaáączaü równieĪ Īadnych
akcesoriów (kabli VGA, kabli zasilających – jeĪeli odrĊbne od urządzenia, podstawy,
instrukcji), jeĞli nie bĊdą wymagane przez Centrum Serwisowe.
x ProszĊ umieĞciü w paczce nastĊpującą dokumentacjĊ:
x
Wypeánioną i podpisaną kartĊ gwarancyjną.
x
KopiĊ faktury zakupu.
x ProszĊ zachowaü u siebie fakturĊ zakupu oraz kopiĊ karty gwarancyjnej.
x JeĞli reklamowany monitor nie bĊdzie przygotowany do wysyáki, w momencie zgáoszenia siĊ
wysáanego przez RMS kuriera po jego odbiór - uĪytkownik zobowiązany bĊdzie pokryü osobiĞcie
koszty transportu monitora do serwisu.

ChcĊ zachowaü mój oryginalny produkt

Wypeánienie tego formularza jest jednoznaczne z faktem, Īe posiadacz produktu akceptuje i jest tym
samym związany warunkami gwarancyjnymi sformuáowanymi przez AOC International Europe
GmbH oraz TPVI NL BV.
Podpis posiadacza/uĪytkownika

Aktualne drivery do urządzeĔ moĪna pobraü z wirtyny:

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

Warunki Gwarancji
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

Monitor AOC objĊty jest trzyletnią gwarancją obejmującą podzespoáy oraz czynnoĞci serwisowe. Gwarancja ma zastosowanie
wyáącznie dla uĪytkowników koĔcowych. Gwarancja obowiązuje do 36 miesiąca od daty zakupu. W przypadku braku dowodu
zakupu, gwarancja obowiązuje do 39 miesiąca od daty produkcji uwidocznionej na etykiecie z tyáu obudowy monitora.
UĪytkownik koĔcowy, który zaĪyczy sobie pozostawienia oryginalnego produktu (nie zgadza siĊ na wymianĊ) lub teĪ jego
monitor nie kwalifikuje siĊ do wymiany, poniewaĪ zalicza siĊ do kategorii omówionych w punkcie 5 (patrz poniĪej) moĪe
wnioskowaü o 5 dniowy czas naprawy. Centrum Serwisowe odbierze od uĪytkownika produkt do 5 dniowej naprawy, przy
zaáoĪeniu, Īe produkt jest zapakowany w prawidáowe lub oryginalne opakowanie (zgodnie z preferencjami AOC).
Program wymiany w ramach gwarancji nie jest dostĊpny dla produktów spersonalizowanych lub zaliczających siĊ do
wspomnianych poniĪej kategorii; zamiast tego produkty te podlegają pod program PURR (Pick up Repair & Return [Naprawa i
Zwrot]):
x SprzĊt zostaá przez uĪytkownika oznaczony nieĞcieralnym Ğrodkiem w jakimkolwiek celu,
x SprzĊt zostaá oznaczony przez klienta w celu zabezpieczenia przed kradzieĪą lub ewidencji w sposób naruszający obudowĊ
w jakimkolwiek miejscu,
AOC International (Europe) GmbH oraz TPVI NL BV nie są odpowiedzialne za utratĊ zysku i jakichkolwiek korzyĞci w
czasie związanym z obsáugą techniczną uszkodzonego urządzenia. Wszelka odpowiedzialnoĞü AOC International (Europe) GmbH
oraz TPVI NL BV ogranicza siĊ do kosztów naprawy i /lub wymiany produktu a wartoĞciowo do ceny oryginalnego produktu..
Niniejszą Gwarancją nie są objĊte monitory uszkodzone wskutek:
x niewáaĞciwego i niezgodnego z instrukcją obsáugi uĪytkowania,
x zaniedbania,
x niewáaĞciwej konserwacji i instalacji,
x uszkodzenia mechanicznego,
x naprawy, uzgodnienie i / lub modyfikacji dokonywanej przez kogokolwiek innego niĪ autoryzowany serwis AOC,
x uszkodzenia spowodowanego przez: wilgoü, kurz, udar mocy i przepiĊcia sieci zasilającej w miejscu uĪytkowania,
x niewáaĞciwego Ğrodowiska uĪytkowania,
x uszkodzenia w trakcie transportu – w tym uszkodzenia powstaáego w drodze do serwisu spowodowanego niewáaĞciwym
zapakowaniem,
x uszkodzenia kineskopu spowodowanego: permanentnym napromieniowaniem przez pole magnetyczne, uszkodzeniem
mechanicznym lub zadrapaniem ekranu.
Gdy, w przypadku zastosowania programu uprzedniej wysyáki, okaĪe siĊ, Īe produkt przysáany do serwisu nie jest juĪ na
gwarancji lub w kaĪdym przypadku, gdy odzyskanie uszkodzonego produktu w zamian za egzemplarz wymienny nie jest moĪliwe,
uĪytkownik koĔcowy zostanie obciąĪony peáną ceną nowego produktu oraz kosztami jego transportu. Punkt 8 bĊdzie
obowiązywaá wyáącznie w przypadku ogáoszenia przez AOC dostĊpnoĞci programu uprzedniej wymiany (dla kart gwarancyjnych
powyĪej ustalonego arbitralnie przez AOC numeru).
W przypadku, gdy produkt zwrócony do naprawy nie jest juĪ na gwarancji lub utraciá ją z jakichkolwiek przyczyn (punkt 7),
uĪytkownik koĔcowy zostanie obciąĪony wszystkimi kosztami naprawy (wg stawek RMS Sp. z o.o.) oraz transportu, które
zobowiązuje siĊ pokryü.
Niniejsza gwarancja nie ma wpáywu na prawa ustawowe nabywcy wobec sprzedawcy.
AOC International (Europe) GmbH oraz TPVI NL BV zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w powyĪszych
warunkach gwarancyjnych.
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Formularz Reklamacji Gwarancyjnej AOC
ProszĊ wypeániü ten formularz w razie ewentualnego uszkodzenia produktu.
ProszĊ zachowaü ten formularz.
ProszĊ zachowaü opakowanie monitora.
Uwaga: To nie jest formularz rejestracyjny.

ProszĊ wysáaü ten produkt do:
Autoryzowanego Centrum Serwisowego
AOC
Patrz, zaáączony dokument “Kontakt z
serwisem AOC” lub strona sieci web:
http://www.aoc-europe.com/contact.html
Twoja naklejka
adresowa
MoĪesz tutaj uĪyü swojej
naklejki adresowej aby

