WARUNKI GWARANCJI
1. Dada Paradiso Group udziela gwarancji na zakupiony przez Państwa produkt na okres 24
miesięcy od daty zakupu.
2. Reklamacje należy zgłaszać w punkcie sprzedaży, w którym zakupiliście Państwo produkt.
3. Warunkiem niezbędnym do uwzględnia reklamacji jest przedstawienie karty gwarancyjnej.
4. Wady fizyczne produktu, ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane w terminie 21 dni
od dostarczenia produktu na serwis.
5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe z winy użytkownika lub wynikające, z
niestosowania się do zaleceń do instrukcji obsługi.
6. Gwarancją nie są objęte usterki wynikłe z naturalnego zużycia produktu takie jak: ścieranie
się kół, zmiana odcienia koloru tapicerki powstała w skutek długotrwałego działania promieni
słonecznych.
7. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku dokonywania napraw przez osoby
nieupoważnione.
8. Sposób naprawy ustala udzielający gwarancji.
9. Gwarancja obejmuje terytorium Unii Europejskiej.
10. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, ani nie zawiesza uprawnień
kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

WARRANTY
1. Dada Paradiso Group grants the warranty for the purchased product for the period of 24
months from the date of purchase
2. The complaints should be reported to the sales point, where you purchased this product.
3. The condition necessary to consider your complaint is the warranty form.
4. The physical defects discovered within the warranty period shall be removed free of charge
within 21 days after the product is delivered by buyer to the seller’s service plant.
5. The warranty does not include the damages caused by the user and/ or cases when the
manual instructions are not followed.
6. The warranty does not include the defects following the natural wear and tear such as: wheel
abrasion or change in the upholstery colour due to the long-lasting sun exposition
7. The warranty does not include the damages as a results of repairs made by unauthorized
persons.
8. The way of repair is set by the guarantor.
9. The warranty includes the territory of the European Union.
10. The warranty does not exclude nor suspends the rights of the purchaser following the
discrepancies of the product vs. sales agreement.

