Ograniczona gwarancja firmy Bose
Firma Bose Corporation („Bose”) gwarantuje, że produkt będzie wolny od wad materiałowych i
wykonawczych w przypadku jego zakupu bezpośrednio od firmy Bose lub autoryzowanego
sprzedawcy produktów Bose. Gwarancja obejmuje wyłącznie pierwszego nabywcę lub osobę
otrzymującą dany produkt w formie prezentu i nie można jej przenieść na inną osobę.
Gwarancja obowiązuje przez okres 2 lata od daty dokonania zakupu detalicznego. W
odniesieniu do głośników pasywnych (niezasilanych) okres ten wynosi 5 lat. W przypadku
wystąpienia wady objętej gwarancją firma Bose wybierze, według swojego uznania, jedną z
poniższych opcji: (A) naprawi produkt przy użyciu nowych lub regenerowanych części
zamiennych; (B) wymieni produkt na równoważny — nowy lub regenerowany; lub (C) przyzna
użytkownikowi częściowy lub pełny zwrot pierwotnej ceny zakupu w zamian za zwrot produktu.
W niniejszej ograniczonej gwarancji nie uwzględniono wad ani szkód wynikających z
nieprawidłowego użytkowania lub konserwacji, normalnego zużycia, użytku do celów
komercyjnych, wypadku ani przyczyn zewnętrznych. Dokonanie naprawy, modyfikacji lub
dostosowania produktu bez zezwolenia spowoduje unieważnienie gwarancji.
Aby uzyskać informacje na temat serwisu gwarancyjnego w zakresie wad objętych gwarancją w
okresie jej obowiązywania, należy skontaktować się z firmą Bose, korzystając z informacji
kontaktowych podanych w witrynie worldwide.bose.com/contact dla danego kraju/regionu.
Przed przystąpieniem do czynności w ramach serwisu gwarancyjnego firma Bose może
zażądać od użytkownika dostarczenia dowodu zakupu, np. paragonu lub faktury.
Niniejsza ograniczona gwarancja przyznaje użytkownikowi określone prawa stanowiące
uzupełnienie innych jego praw wynikających z obowiązujących przepisów, w tym prawa do
wnoszenia roszczeń przeciw osobie, która sprzedała użytkownikowi produkt Bose. NALEŻY
JEDNAK PRZY TYM ZAZNACZYĆ, ŻE W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO
NINIEJSZA GWARANCJA STANOWI JEDYNĄ I WYŁĄCZNĄ GWARANCJĘ UDZIELANĄ
PRZEZ FIRMĘ BOSE. FIRMA BOSE WYŁĄCZA WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU
GWARANCJI WYRAŹNYCH I DOROZUMIANYCH (W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI
PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, ODPOWIEDNIEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO
OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU I NIENARUSZANIA PRAW), A EWENTUALNA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY BOSE JEST OGRANICZONA DO WYSOKOŚCI PIERWOTNEJ
CENY ZAKUPU.

