
………………………………………………………..

Sprzedawca (pieczątka)

E-Gwarancja
(ważna wyłącznie z dowodem zakupu)

Nazwa produktu:     
 ………………………………………………………………………………………………………………..

Imei :   
 …………………………………………………………………………………………………………………

Data Sprzedaży: 
………………………………………………………………………………………………………………….

Okres gwarancji:  12 miesięcy
………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………. ............................................

Podpis sprzedawcy   Podpis kupującego 

Serwis i Dystrybutor w Polsce 
                                                           Faxim, ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa

Nazwa towaru: Energizer Energy E500



Warunki E-Gwarancji
1. E-gwarancja  niniejsza  dotyczy  zakupionego  w  Polsce  produktu  i  obowiązuje  wyłącznie

na terenie Polski.

2. Przedmiotem e-gwarancji jest smartphone Energizer Energy E500

3. Usługi Serwisowe świadczy firma Faxim, ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa, 

              tel. 22 654 76 60 zwana Serwisem.

4. Okres  e-gwarancji  na  zakupiony  sprzęt  rozpoczyna  się  od  daty  zakupu  sprzętu  przez
Użytkownika Końcowego i trwa kolejne 12 miesięcy.

5. Okres e-gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy gwarancyjnej.

6. E-gwarancja  powinna  zawierać  dowód  zakupu  nabywcy  oraz  numer  imei  towaru.  Nie  
spełnienie tych warunków , powoduje odrzucenie reklamacji.

7. Pojęcie „naprawa” nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, które 
użytkownik powinien wykonać samodzielnie. Opis tych czynności znajduje się w instrukcji 
obsługi na stronie https://faxim.pl/instrukcje-obslugi/ oraz 
https://www.energizeyourdevice.com/en/services/user-manuals/

8. Naprawa e-gwarancyjna nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy użytkownika .  

9. Wady uniemożliwiające eksploatację sprzętu zgodnie z przeznaczeniem, ujawnione w okresie
objętym e-gwarancją będą usuwane nieodpłatnie w ciągu 14 dni od odbioru sprzętu przez
serwis.

10. Klientowi przysługuje wymiana sprzętu na wolny od wad w przypadku, gdy stwierdzono wadę
fabryczną  niemożliwą do usunięcia. 

11. W przypadku braku możliwości  naprawy lub wymiany sprzętu na wolny od wad, klientowi
przysługuje zwrot zapłaconej ceny.

12. Serwis  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  utratę  jakichkolwiek  danych  zapisanych
na urządzeniu i/lub  na nośnikach pamięci.

13. Dostawa  sprzętu  do  naprawy  odbywa  się  na  koszt  Serwisu  wskazaną  przez  Serwis  firmą
kurierską.

14. Niniejsza e-gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z  tytułu rękojmi, która wynosi 12 miesięcy i
obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej.

15. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami gwarancyjnymi mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego

 

Poniższe  Warunki Akceptuję:

 

………………………………………………….                                                                   …………………………………………….

Podpis kupującego Data

https://www.energizeyourdevice.com/en/services/user-manuals/
https://faxim.pl/instrukcje-obslugi/

