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Gwarancja

Gwarant zapewnia Nabywcę, że urządzenie, którego dotyczy niniejsza gwarancja, zostało zaprojektowane i wyprodukowane w oparciu o wysokie standardy jakości oraz o dobrej jakości urządzenia, brak wad 
materiałowych i produkcyjnych, które mogłyby zakłócać jego prawidłowe działanie.
W przypadku wad, uszkodzeń i usterek ujawnionych w okresie niniejszej gwarancji Gwarant bezpłatnie naprawi lub wymieni urządzenie na nowe bezpłatnie w możliwie krótkim terminie nie przekraczającym  
14 dni.

Typ gwarancji Niniejsza gwarancja zakłada, że reklamowany sprzęt będzie dostarczony do serwisu na koszt Nabywcy, bezpłatnie naprawiony oraz  bezpłatnie dostarczony z powrotem do Nabywcy.

Okres gwarancji
36 miesięcy na urządzenie

Bez gwarancji na części i akcesoria ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania.

Bieg okresu gwarancji Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego dowodem zakupu, który należy dołączyć do karty gwarancyjnej.

Obszar obowiązywania gwarancji Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.

Postępowanie w przypadku 
stwierdzenia usterki

Aby skorzystać z gwarancji, w ciągu w ciągu 14 dni od chwili ujawnienia wady, należy skontaktować się z infolinią pomocy i wsparcia technicznego w celu uzyskania pomocy i w razie konieczności uruchomienia 
procedury reklamacji. W ramach procedury reklamacyjnej reklamowany sprzęt  należy wysłać na adres serwisu, dołączając niniejszą kartę gwarancyjną i dowód zakupu.

Warunki ważności gwarancji
W celu zachowania ważności gwarancji razem z reklamowanym urządzeniem należy dostarczyć niniejszą kartę gwarancyjną (poprawnie wypełnioną i podpisaną) oraz dowód zakupu zawierający datę zakupu wraz 
z nazwą zakupionego urządzenia.

Ograniczenia i wyłączenia 
gwarancji

Gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody pośrednie lub bezpośrednie, wyrządzone osobom bądź urządzeniom, gdy urządzenie nie działało lub znajdowało się w serwisie.

Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń sprzętu oraz wad i uszkodzeń wynikłych na skutek:
• niewłaściwego (niezgodnego z przeznaczeniem) lub w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania
• niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją przechowywania i konserwacji (np. użycia niewłaściwych środków czyszczących) oraz użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych
• ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych
• przyczyn natury zewnętrznej (zjawisk atmosferycznych, przepięcia w sieci energetycznej, niewłaściwego zasilania, itp.)

Gwarancja nie obejmuje niesprawności produktu z powodu zmiany właściwości (obniżenia jakości) elementów, które ulegają naturalnemu zużyciu.

Naprawami gwarancyjnymi nie są czynności związane z konserwacją i czyszczeniem urządzenia opisane w Instrukcji obsługi.

Pieczęć i podpis sprzedawcy Data Podpis klienta

A refined design. 
An economical choice.
InnoSpire Essence compressor nebulizer system

When cost is a primary consideration, 
choose InnoSpire Essence. Essence, part  
of the InnoSpire family of compressor 
nebulizer systems from Philips Respironics, 
provides fast and efficient aerosol drug 
delivery in a compressor nebulizer system 
that’s priced right.

Combined with proven SideStream technology,  
Essence is compact, lightweight, and economical. Its 
stylish design incorporates a handset docking station, 
filter and power cord and blends gracefully into 
the home environment. It is covered by a 5-year 
warranty and is compliant with the international 
safety and essential performance standard IEC 
60601-1 third edition and its amendments.
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