WARUNKI GWARANCJI
Produkt objęty jest 25 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 25 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.
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. Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany
jest użytkownik we własnym zakresie.
7. Sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
8. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub niezgodności z
instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przeróbek
sprzętu.
9. Powyższe przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione mogą spowodować utratę gwarancji.
10. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne, powodzie,
pożary itp.
11. W razie utraty gwarancji na wniosek nabywcy poparty dowodem zakupu sprzętu, udzielający gwarancji może
wydać zastępczą kartę gwarancyjną na pozostałą część okresu gwarancji.
12. 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

Multitool

Kieszonkowe multitoole / Pocket multitools

model

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

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

INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUKCJA OBSŁUGI
UWAGA! Ten produkt zawiera jedno lub więcej ostrych głowni lub szpikulców.

13. Pilnik do paznokci
z przyrządem do ich
czyszczenia

14. Pilnik do
metalu/drewna

15. Śrubokręt
krzyżakowy (Phillips)

19. Płaski
śrubokręt Phillips

20. Szydło

21. Otwieracz do
butelek, puszek

16. Duży śrubokręt

17. Średni śrubokręt

22. Otwieracz
do butelek

25. Pęseta

26. Linijka

27. Kółko do zamocowania
linki zabezpieczającej
przed zgubieniem

Ostrza otwierane
jedna ręką

Ostrza dostępne bez
otwierania kombinerek

Aluminiowe okładziny

28. Kółko do zamocowania
kółka do kluczy

23. Korkociąg

29. Karabinek/otwieracz
do butelek

Włokno węglowe

Stal 420HC

18. Mały śrubokręt

24. Podpórka
korkociągu

Wszystkie
ostrza
blokowane

Stal 154CM

Otwieranie ostrzy
Używanie przecinaków
do drutu

Używanie korkociągu

1. Kombinerki o cienkich 2. Kombinerki o grubych
szczypcach wspomagane szczypcach wspomagane
sprężyną
sprężyną

3. Przecinaki do drutu
wspomagane sprężyną

4. Kombinerki o cienkich
szczypcach

5. Kombinerki o grubych
szczypcach

6. Przecinaki do
drutu zwykłego
i hartowanego

Używanie przyrządu do
zdejmowania izolacji z kabli
elektrycznych
7. Nożyczki
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8. Przyrząd do zdejmowania
izolacji z kabli elektrycznych

9. Nóż

10. Nóż z ostrzem
ząbkowanym

11. Piła do drewna

12. Pilnik
diamentowy
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