
 
 

 
 

Karta Gwarancyjna  
 
LEDING.EU SP. Z O.O. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad materiałowych 
i fabrycznych oraz spełnia aktualne parametry techniczne dla danego urządzenia, zawarte w 
instrukcji obsługi oraz udzielona jest na nie gwarancja. Zgłoszenie reklamacji do LEDING.EU 
SP. Z O.O. odbywa się poprzez formularz zamieszczony na stronie: http://leding.eu w zakładce 
kontakt lub e-mail: serwis@leding.eu lub telefon serwisowy 52 522 22 38  
 
W ramach gwarancji będą usuwane bezpłatnie wszelkie usterki pod warunkiem, że urządzenie 
jest eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem i w sposób opisany w instrukcji obsługi.  
 
 

LEDING.EU SP. Z O.O. udziela gwarancji:  
 

naprawa w serwisie 24 miesiące od daty zakupu*  

Czas naprawy do 14 dni 

Informacje o urządzeniu: 

Model:  

Ilość:  

Data sprzedaży:  

Nr faktury:  
*Gwarancja może być rozszerzona. Wymaga to zapisów w oddzielnej umowie. 

 
 

WARUNKI GWARANCJI  
1. Gwarancją niniejszą objęte są usterki produktu spowodowane wadliwymi częściami i/lub 
defektami produkcyjnymi.  
 
2. Niniejsza karta gwarancyjna, łącznie z reklamowanym urządzeniem, jest dowodem 
przysługującej gwarancji. W szczególnych sytuacjach Autoryzowany Punkt Serwisowy (zwany 
dalej w skrócie APS) może zażądać przedstawienia dowodu zakupu w postaci faktury lub 
paragonu oraz w przypadku gwarancji rozszerzonej – przedstawienia dokumentu 
potwierdzającego jej ważność.  
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Procedura zgłaszania niesprawnego sprzętu  
 

W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń prosimy o 
zgłoszenie reklamacji do APS, poprzez formularz zamieszczony na stronie: http://leding.eu w 
zakładce kontakt lub mailem na adres: serwis@leding.eu bądź telefonicznie +48 52 522 22 
38.  
 
Reklamacje będą przyjmowane w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach 9 – 15:30  
 
Zgłaszając reklamację prosimy o podanie:  

● nazwy urządzenia  
● modelu urządzenia (znajdującego się na obudowie)  
● daty zakupu 
● objawów uszkodzenia lub niepoprawnej pracy 
● danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej wraz z godzinami pracy 

 
Po wstępnej diagnozie telefonicznej, jeżeli będzie to konieczne, Autoryzowany Punkt 
Serwisowy otrzyma zlecenie usunięcia usterki zgodnie z rodzajem gwarancji.  
 
W przypadku Gwarancji innej niż standardowa prosimy o poinformowanie LEDING SP. Z 
O.O. podczas zgłaszania awarii, o wszelkich ograniczeniach dotyczących odbioru lamp przez 
kuriera lub dostępu do uszkodzonego urządzenia.  

 
3. Wszelkie usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte w dniach roboczych przez 
APS w czasie określonym w niniejszej gwarancji liczonym od momentu potwierdzenia przyjęcia 
zgłoszenia. Zgłoszenia przyjęte po godzinie 15 będą traktowane jako zgłoszenia przyjęte 
następnego dnia roboczego o godzinie 9. W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia w 
zadeklarowanym czasie, zostanie dostarczony sprzęt zastępczy o zbliżonych parametrach.  
 
4. Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez punkt serwisowy czynności 
specjalistycznych w celu usunięcia wady objętej gwarancją lub, wedle uznania APS wymianę 
urządzenia na nowe. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności konserwacyjnych, do 
wykonania, których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt 
np. zainstalowanie, sprawdzenie działania, czyszczenie itp.  
 
5. Reklamowane urządzenie Kupujący dostarcza do autoryzowanego serwisu gwarancyjnego 
na własny koszt. Produkt należy reklamować w odpowiednim opakowaniu, chroniącym przed 
uszkodzeniem w czasie transportu.  
 
6. Gwarancją nie są objęte: 
 
a) uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady termiczne, chemiczne oraz 
wszystkie inne spowodowane niewłaściwą eksploatacją, bądź szkodliwym 
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działaniem sił zewnętrznych (przepięcia w sieci zasilającej, wyładowania 
atmosferyczne, pożar, powódź itp.), 
b) uszkodzenia wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania 
lub przechowywania, 
c) uszkodzenia wynikłe na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych 
przez użytkownika lub osoby nieupoważnione, 
d) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwej instalacji, 
e) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwego napięcia, 
f) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek wykorzystywania urządzenia do celów 
niezgodnych z jego przeznaczeniem, 
g) dokonywanie napraw przez osoby inne, niż Autoryzowane Punkty Serwisowe, 
h) niewłaściwa współpraca z akcesoriami innymi, niż oryginalne lub polecane przez 
producenta 
i) brak okresowej konserwacji, 
 
7. LEDING.EU SP. Z O.O., jej partnerzy handlowi, Autoryzowany Punkt Serwisowy 
nie będą odpowiedzialne wobec klienta za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie 
urządzenia wynikłe z innych przyczyn, niż wady w nim tkwiące, oraz nie będą 
odpowiedzialne za szkody spowodowane wadami urządzenia inne, niż szkody realne 
i poniesione w posiadanym majątku lub związane z naruszeniem dóbr osobistych. W 
szczególności, uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa klienta do 
domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem urządzenia. 
 
8. W przypadku nieuzasadnionych wezwań do naprawy w miejscu instalacji (dot. 
Gwarancji rozszerzonej) (np. wadliwa instalacja elektryczna), reklamujący zostanie 
obciążony kosztami dojazdu i interwencji serwisu na podstawie protokołu diagnozy lub 
naprawy. 
 

Zarząd Leding.eu Sp. z o.o. Odbiorca: 
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