
KARTA GWARANCYJNA
dla produktów ochronnych Polski Banan

1. Gwarantem jest Sebastian Dziuba, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Polski Banan” Sebastian Dziuba,
ul. Krakowska 90/25, 50-427 Wrocław. NIP 7432013740. REGON 362524613.
2. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarancja jest ważna wraz z dokumentem zakupu.
4. Czas trwania gwarancji. licząc od dnia kiedy rzecz została kupującemu wydana, wynosi:
 a) 6 miesięcy dla etui poliuretanowego;
 b) 6 miesięcy dla osłon na ekran telefonu: BananShield, BananFlex, BananEdge, BananUltra, BananGuard;
 c) 6 miesięcy dla Kabel USB;
5. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy;
6. Gwarancja odnosi się do jakości produktów ochronnych firmy Polski Banan różnych kategorii, których podstawową
funkcją jest minimalizowanie ryzyka występowania zarysowań i innych uszkodzeń wyświetlaczy i obudów urządzeń
elektronicznych. Jednakże gwarant nie gwarantuje, ze urządzenia elektroniczne z zamontowanymi produktami firmy
Polski Banan nie ulegną zniszczeniu lub uszkodzeniu.
7. Gwarant zapewnia:
 a) wysoką funkcjonalność i jakość produktu;
 b) zgodność kształtu produktu z urządzeniem dla którego produkt jest dedykowany; mając na względzie
 właściwości techniczne danego urządzenia (obłe krawędzie ekranu telefonu, wszelkiego rodzaju wycięcia się
 na nim znajdujące);
 c) bezpieczeństwo produktów;
8. Gwarancja nie obejmuje w szczególności:
 a) mechanicznych uszkodzeń produktu spowodowanych czynnikami zewnętrznymi (np. zarysowań, pęknięć),
 w tym uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem dodatkowych akcesoriów;
 b) uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym (niezgodnym z instrukcją) montażem produktu, w tym również
 montażu na urządzeniu, które jest uszkodzone;
 c) uszkodzeń spowodowanych oddziaływaniem na produkt wilgoci oraz światła słonecznego;
 d) skutków normalnego zużycia w czasie eksploatacji, nie wynikających z wad tkwiących w sprzedanej rzeczy
 (wytarcia. zabrudzenia. ślady palców);
 e) produktów poddanych obróbce mechanicznej (np. samodzielne przycinanie, wykonywaniu dodatkowych
 otworów);
 f) w przypadku folii i szkieł ochronnych - uszkodzeń spowodowanych próbami demontażu produktu;
 g) w przypadku etui silikonowego - zmiany koloru (żółknięcia) etui wynikającej z upływu czasu i naturalnego
 zużywania się materiału.
9. O Ile wady objęte gwarancją ujawnią się w ciągu terminu określonego w niniejszym oświadczeniu gwarancyjnym, gwarant 
jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad. 
10. Osoba wykonująca uprawnienia gwarancyjne powinna dostarczyć produkt do siedziby gwaranta określonej w punkcie 1. 
Koszt dostarczenia produktu pokrywa gwarant o ile roszczenie z gwarancji okaże się uzasadnione.
11. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnio-
nego z gwarancji oraz dostarczyć rzecz uprawnionemu z gwarancji na swój koszt.
12. W sprawach nieuregulowanych powyższymi warunkami stosowane będą przepisy Kodeksu cywilnego.
13. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi
za wady rzeczy sprzedanej.
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