KARTA GWARANCYJNA
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Na produkty marki BTO (zwane dalej „Produktami”), produkowane przez firmę „BTO Sp. z o.o.” mieszczącą się przy
ul . Fa bryczna 25, 90-341 Łódź, (zwanej dalej „Producentem”) udzielana jest gwarancja jakości.
Dokła dne wa runki udzi elania ś wiadczeń gwa ra ncyjnych regulowane s ą pos tanowieniami ni ni ejszej ka rty
gwa ra ncyjnej.
Na ogniwa we wszystkich technologiach oraz wykonywane przez nas pakiety a kumulatorowe i bateryjne udzielana
jes t gwarancja 6 mi esięcy, chyba że ustalono i naczej.
Pozos tałe produkty produkowane przez BTO objęte s ą 2-l etnią gwa rancją. Produkty dys trybuowane, lecz nie
produkowane przez BTO objęte są roczną gwarancją.
Gwa ra ncji nie podlegają ogniwa l itowo-jonowe (Li -ion) oraz l itowo-żelazowo-fosforanowe (Li FePO4), w których
za uważono ślad ingerencji w ogniwo (np. ogniwa zostały samodzielnie zgrzane/lutowane, łączone w pakiety oraz
w których ogni wa zostały połączone bez układu zabezpieczającego.)
Gwa ra ncji nie podlegają ogniwa rozładowane poniżej progu dla Li-ion 2,4V dla Li FePO4 2V i przeładowane powyżej
progu dla Li -ion 4,2V ora z Li FePO4 3,65V.
Gwa ra ncji ni e podlegają pa kiety ora z ogni wa Li -i on (l i towo-jonowe)/LifePO4 (l i towo-żelazowo-fosforanowe)
kupi one u Producenta bez układu zabezpieczającego ogniwa PCM/PCB/BMS. W takim przypadku Kupujący zrzeka
s i ę ws zelkich pra w gwa ra ncyjnych z tytułu za kupu ogni w Li -i on (l i towo-jonowe)/LifePO4 (l i towo-żelazowofos foranowe) bez układu zabezpieczającego ogniwa PCM/PCB/BMS oraz jest świadomy wszelkich niebezpieczeństw
wyni kających z i ch niewłaściwego użytkowania i jednocześnie bierze na siebie odpowiedzialność za ich używanie.
W przypa dku, kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna producenta, napraw gwarancyjnych
dokonują a utoryzowane punkty s erwisowe. W pozostałych przypa dkach ws zelkie us terki na l eży zgłaszać
do Producenta.
Da ta za kupu w wypa dku konieczności wys ła nia towa ru do kupującego l iczona jest od dni a na da nia przesyłki
za wi erającej Produkt.
Ni edopuszczalne jest używanie produktu od chwili spostrzeżenia wady.
Producent odsyła Produkt na a dres Kupującego wskazany na formularzu zgłoszenia naprawy.
Gwa ra ncja ni e obejmuje kos ztów opa kowania, przesyłki, jej ubezpieczenia ora z i nnych kos ztów zwi ązanych
z dos ta rczeniem Produktu do s erwisu Producenta.
Produkt z us terkami usuniętymi w ra mach gwarancji odsyłany jest do Kupującego na koszt Producenta.
Gwa ra ncja obejmuje wady powstałe wskutek przyczyn leżących w Produkcie. Gwarancja nie obejmuje natomiast
wa d Produktu powstałych w wyniku uszkodzeń mechanicznych, normalnego zużycia, podłączenia niewłaściwego
źródła zasilania, zniszczeń wynikających z użytkowania Produktu niezgodnie z instrukcją obsługi, w tym użytkowania
na powierzchni, prób rozmontowania oraz s amodzielnej naprawy.
W wypa dku s twierdzenia przez Producenta ni ezasadności zgłoszenia reklamacyjnego z przyczyn wymi enionych
w us t. 16 ni niejszej ka rty gwa ra ncyjnej, Producent upra wniony jes t do odmowy wykonania ś wia dczenia
gwa ra ncyjnego i odsyła Produkt na koszt Kupującego.
W wypa dku s twi erdzenia za s adności zgłos zenia rekl amacyjnego Producent dokonuje na prawy
l ub wymiany Produktu.
Producent dokonuje rozpatrzenia zgłos zenia reklamacyjnego Produktu w termi nie 30 dni od da ty doręczenia
zgłos zenia reklamacyjnego. W wypa dku wys tąpienia s zczególnych okoliczności termin ten może ulec przedłużeniu
o 15 dni , przy czym Producent powiadomi o powyższej okoliczności Kupującego - wedle własnego wyboru - w formie
tel efonicznej, lub korespondencji e-mail.
Ryzyko przypa dkowej utra ty l ub us zkodzenia Produktu od chwi l i jego wys ła nia do momentu dos tarczenia
Producentowi oraz od momentu jego odesłania przez Producenta do Kupującego s poczywa na Kupującym.
Gwa ra ncja ni e wyłącza , ni e ogra nicza a ni ni e za wi esza uprawnień kupującego wyni ka jących
z ni ezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

………………………………………………………………………….
Podpi s

BTO Sp. z o.o. │ Fabryczna 25 │ 90-341 Łódź │ NIP 726-10-16-110 │ REGON 471060840
+48 42 672 42 02│ www.bto.net.pl│ www.bto.pl │ biuro@bto.pl

