WARUNKI GWARANCJI
Produkt objęty jest 10 letnią gwarancją obliczaną od daty zakupu. Przy zakupie wydawana jest zwrotna karta
gwarancyjna, niezbędna przy jakichkolwiek reklamacjach. Gwarancja musi zawierać adres sprzedawcy, datę i
dane kupującego. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
1. Importer / Sprzedawca zapewnia sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna w
okresie 10 lat od daty sprzedaży - zakupu przez użytkownika.
2. Wady lub uszkodzenia sprzętu jawne w okresie gwarancji będą rozpatrywane bezpłatnie w ciągu 14 dni od
dostarczenia sprzętu do serwisu gwarancyjnego.
3. Dostarczenie sprzętu do serwisu leży po stronie użytkownika. W przypadku dostarczenia sprzętu do serwisu pocztą
lub firmą kurierską koszt przesłania pokrywa użytkownik.
4. Kupujący przy odbiorze sprzętu zobowiązany jest sprawdzić jego kompletność, stan, działanie itp. Reklamacje
dotyczące niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane.
5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy do dnia wyznaczonego jej wykonania.
6. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki, gdy w okresie gwarancji nastąpi
konieczność dokonania 3 napraw /tych samych uszkodzeń/, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające
eksploatację zgodną z przeznaczeniem.
7. Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany
jest użytkownik we własnym zakresie.
8. Sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub niezgodności z
instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przeróbek
sprzętu, oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
10. Powyższe przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione mogą spowodować utratę gwarancji.
11. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne, powodzie,
pożary itp.
12. W razie utraty gwarancji na wniosek nabywcy poparty dowodem zakupu sprzętu, udzielający gwarancji może
wydać zastępczą kartę gwarancyjną na pozostałą część okresu gwarancji.
13. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z
niezgodności towaru z umową.

INS TRUKCJA OBS£UGI

KARTA GWARANCYJNA
DATA PRZYJÊCIA

DATA WYDANIA

OPIS USTERKI

PIECZÊÆ SERWISU

Latarka

Mini AAA oraz Mini AA
model

PRZED UŻYTKOWANIEM NOWEJ LATARKI NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ
INSTRUKCJĄ OBSŁUGI, PONIEWAŻ ZAWIERA ONA ISTOTNE INFORMACJE
DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, OBSŁUGI I KONSERWACJI LATARKI.

data sprzedaży

IMPORTER:

imię i nazwisko nabywcy

adres

pieczątka i podpis sprzedawcy

Firma Handlowa TM / Militaria.pl

50-123 Wroc³aw • ul. O³awska 16 • tel. (071) 347 47 95 • fax 347 47 77
www.militaria.pl • e-mail: zapytania@militaria.pl

SPECYFIKACJA
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Tylna zakrętka
Uszczelka tylnej zakrętki
Styk elektryczny
Zapasowa żarówka
Sprężyna dociskowa baterii
długość:
średnica korpusu:
średnica głowicy:
waga z bateriami:
moc świetlna:
bateria:

NOTATKI
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Obudowa z włącznikiem
Uszczelka obudowy
Mocowanie włącznika
Żarówka
Główka
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Uszczelka główki
Reflektor
Soczewka
Uszczelka soczewki
Zakrętka przednia

127mm,
12,7mm,
19mm,
49.04g,
do 488 kandeli (zależy od użytej żarówki,lustra i baterii),
2 szt. AAA/AA alkaliczna

Latarka Mini Maglite® 2-Cell AAA posiada te same cechy i funkcje co model Mini Maglite® AA w mniejszej, lżejszej
wersji dla łatwiejszego użycia i przechowywania.
Cechy:
• Żarówka o wysokiej wydajności świetlnej
• System regulacji słupa światła przez przekręcenie główki o ½ obrotu
• Opatentowany „tryb świecy”
• Zapasowa żarówka bezpiecznie umieszczona w tylnej zakrętce
• Obudowa z odpornego na uderzenia aluminium lotniczego
• Uszczelnienie o-ringami w celu zabezpieczenia przed wilgocią
• Opatentowana wentylacja umiejscowiona w tylnej zakrętce redukująca ryzyko wzrosty ciśnienia gazów w
przypadku uszkodzenia baterii
• Lekka, kompaktowa konstrukcja
• Indywidualny numer seryjny
• Dziesięcioletnia gwarancja
• Wszystkie latarki Mag Lite® są zaprojektowane, opatentowane i wyprodukowane w U.S.A. Mogą zawierać
importowane elementy.
UWAGA:
UWAGA:
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Dotknięcie źródła światła (żarówka,dioda) może powodować oparzenia - bądź ostrożny przy
operowaniu w pobliżu źródła światła.
Nie kieruj światła w kierunku narządu wzroku swojego czy innej osoby, może to być przyczyną
nieodwracalnych zmian (chorób bądź utraty wzroku).
2

