
 
 

Haworth Gwarancja 
 
Ograniczona gwarancja na okres dwóch 
(2) lat 
 
Firma Haworth gwarantuje, że produkt 
„Mój stolik” („Produkt”) będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych („Gwarancja”) przez okres (2) lat od daty zakupu („Okres Gwarancji”). Gwarancja udzielana jest nabywcy początkowemu Produktu wyłącznie przez autoryzowanego przedstawiciela lub 
sprzedawcę i nie może być przekazywana innym osobom. 

W przypadku powiadomienia firmy Haworth w okresie Gwarancji o spostrzeżeniu wady Produktu podlegającej Gwarancji firma Haworth dokona naprawy bądź wymiany Produktu na własny koszt. 

Naprawiane części lub wymieniany Produkt zostaną dostarczone przez firmę Haworth na zasadzie wymiany i będą nowe lub używane w stopniu zbliżonym do produktów 
nowych. 
 
Gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowego montażu, konserwacji lub użytkowania Produktu niezgodnie z jego instrukcją obsługi. 

 
Gwarancja nie obejmuje: 
 

a) Zużycia Produktu w wyniku normalnego użytkowania; 

b) Uszkodzenia Produktu w wyniku uderzenia i/lub innych wypadków; 

c) Uszkodzenia Produktu w wyniku działania siły wyższej, podczas transportu lub przenoszenia Produktu w inne miejsce; 

d) Modyfikacji produktu bez zatwierdzenia przez firmę Haworth lub autoryzowanego sprzedawcę lub przedstawiciela firmy Haworth, lub 

e) Używania produktu na zewnątrz lub w innych niekorzystnych warunkach. 

Gwarancją objęte są wyłącznie naprawy lub wymiana wadliwego Produktu zgodnie z powyższym opisem. Firma Haworth nie odpowiada, ani nie udziela Gwarancji na żadne inne koszty związane 
z serwisowaniem i/lub instalacją Produktu. Gwarancja traci ważność w przypadku usunięcia lub manipulowania przy tabliczce identyfikacyjnej Produktu przez osoby niezwiązane z firmą Haworth. 

 
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Gwarancji należy kierować do firmy Haworth pod adres http://promo.haworth- 
asia.com/mytable/contact.html. Reklamacje Gwarancyjne muszą zawierać dane identyfikacyjne Produktu zgodnie z opisem w wymienionym powyżej formularzu kontaktowym oraz dowód zakupu, wraz 
ze szczegółowym opisem usterki lub problemu, a także zdjęcie usterki w formie elektronicznej. 

Bliższe informacje na temat Produktu oraz innych produktów do organizacji miejsca pracy zgodnie z naturą dostępne są pod adresem http://promo.haworth-asia.com/ mytable. 

Niniejsza Gwarancja nie wpływa na prawa ustawowe przysługujące użytkownikowi produktu. 

Gwarancji udziela firma Haworth Shanghai 
(Furniture) Co., Ltd.; No. 360, Xi Ya Road, Wai Gao Qiao Free Trade Zone, Pudong, Shanghai, PRC 200131. 
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