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1. Gwarancja MLAP GmbH
Droga Klientko, drogi Kliencie,
niniejszy produkt jest objęty trzyletnim okresem gwarancyjnym począwszy od daty za-
kupu. W przypadku wad produktowych przysługują Ci względem sprzedawcy produktu 
ustawowe prawa. Te ustawowe prawa nie zostają ograniczone przez poniższą gwaran-
cję.

1.1. Warunki gwarancji
Okres obowiązywania gwarancji rozpoczyna się wraz z datą zakupu. Oryginalny para-
gon należy starannie przechowywać. Dokument ten będzie potrzebny jako dowód zaku-
pu.
Jeśli w ciągu trzech lat od daty zakupu produktu wystąpi wada materiałowa lub produk-
cyjna, dokonamy nieodpłatnie – zgodnie z naszym wyborem – jego naprawy lub wy-
miany. Niniejsza gwarancja zakłada, że w ciągu trzyletniego okresu zostanie dostarczo-
ne niesprawne urządzenie wraz z dowodem zakupu (paragonem) oraz krótkim opisem 
wady i okoliczności jej wystąpienia.
Jeśli defekt jest objęty naszą gwarancją, produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na 
nowy. Naprawa lub wymiana produktu nie oznacza, że okres obowiązywania gwarancji 
rozpoczyna się na nowo.

1.2. Okres obowiązywania gwarancji oraz ustawowe 
roszczenia z tytułu wad

Okres obowiązywania gwarancji nie zostaje przedłużony przez rękojmię. Dotyczy to tak-
że wymienionych i naprawionych części. Uszkodzenia i wady ewentualnie stwierdzo-
ne już w momencie zakupu należy zgłosić zaraz po wypakowaniu. Naprawy po upływie 
okresu obowiązywania gwarancji są odpłatne.

1.3. Zakres gwarancji
Urządzenie wyprodukowano starannie w oparciu o restrykcyjne dyrektywy jakościowe i 
przed wysłaniem dokładnie je sprawdzono.
Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne. Niniejsza gwarancja nie dotyczy 
części produktu narażonych na normalne użytkowanie i z tego względu mogących pod-
legać szybszemu zużyciu, a także uszkodzeń części delikatnych, np. włączników, baterii 
lub elementów szklanych.
Gwarancja ustaje w przypadku uszkodzenia, niewłaściwego użytkowania lub nieprawi-
dłowej konserwacji produktu. Właściwe użytkowanie produktu oznacza dokładne prze-
strzeganie wszystkich zapisów zawartych w instrukcji obsługi. Należy bezwzględnie uni-
kać zastosowań i czynności, których odradza i przed którymi ostrzega instrukcja obsługi.
Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego i nie należy wykorzystywać 
go do celów komercyjnych. Niewłaściwe i nieodpowiednie obchodzenie się z produktem, 
stosowanie siły oraz ingerencja podmiotu innego niż nasz autoryzowany punkt serwisowy 
powoduje wygaśnięcie gwarancji.
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1.4. Usługi gwarancyjne
Aby przyspieszyć rozpatrzenie sprawy, prosimy o przestrzeganie poniższych instrukcji:
• Przed skontaktowaniem się z serwisem należy przygotować paragon oraz numer ar-

tykułu (np. IAN 12345) jako dowód zakupu.
• Numer artykułu znajduje się na tabliczce znamionowej, na grawerunku, na stronie ty-

tułowej instrukcji (w lewym dolnym rogu) lub na nalepce umieszczonej z tyłu lub pod 
spodem.

• W przypadku niewłaściwego działania lub innych usterek prosimy w pierwszej kolej-
ności skontaktować się telefonicznie lub przy użyciu naszego formularza kontaktowe-
go z niżej wymienionym działem serwisowym.

Na stronie www.lidl-service.com dostępne są instrukcje, filmy pokazujące 
działanie produktów oraz aplikacje.

1.5. Serwis

PL Serwis Polska
Hotline
 +48 22 2639048

 pon. – pt.: 08:00 – 18:00

Proszę użyć formularza kontaktowego: www.mlap.info/contact

IAN: XXXXX

1.6. Dostawca / producent / importer
Proszę mieć na uwadze, że poniższy adres nie jest adresem serwisowym. W pierwszej 
kolejności należy skontaktować się z wyżej wymienionym punktem serwisowym.

MLAP GMBH
Am Zehnthof 51
DE-45307 Essen
NIEMCY


