
G W A R A N C J A 

 

 
Niniejszym gwarantujemy, że urządzenie ANGELIA jest wolne od defektów. 

 

W okresie 5 lat normalnego użytkowania licząc od daty zakupu dajemy gwarancje na 

niezawodną pracę silnika, oraz 2 lat pod względem materiałowym na części jak i elementy, z 

którego wykonane jest nasze urządzenie. Przy stosowaniu urządzenia do celów komercyjnych 

gwarancja na wyciskarkę wynosi 2 lata. 

 

W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym urządzenie wykaże jakiekolwiek wady:  

Gwarant ANGEL w takiej sytuacji albo dokona naprawy albo wymieni urządzenie lub część  

z defektem, wszystko wolne od opłat pod warunkiem, że urządzenie zostanie przesłane 

ubezpieczoną przesyłką w oryginalnym opakowaniu bezpośrednio do serwisu, którym jest 

firma CENTRAKO lub jakiegokolwiek naszego punktu naprawy. Kopię faktury zakupu ze 

wszystkimi niezbędnymi i szczegółowymi informacjami, które muszą być podane należy 

wysłać do serwisanta, nie później niż 10 dni od daty zgłoszenia urządzenia do naprawy. 

 

Niniejsza gwarancja nie pokrywa, będących wynikiem: 

 

(A) wada powstała w wyniku wypadku podczas nieumiejętnego obchodzenia się  

z urządzeniem przez posiadacza, a nie wywołana wadą wykonania. 

 

(B) uszkodzenie spowodowane niewłaściwą obsługą, modyfikacjami, nadużyciami, 

zaniedbaniami w obsłudze, komercyjnym używaniem tak jak wyszczególniono w instrukcji. 

 

(C) uszkodzenia spowodowane przez nieupoważnione przez gwaranta osoby lub zakłady. 

 

(D) w niektórych stanach i okręgach gwarancja nie obejmuje uszkodzeń szczegółowych, 

warunkowo ograniczonych lub szkód wtórnych. Zatem powyższe ograniczenie nie ma 

zastosowania w przypadku uszkodzeń powstałych w czasie transportu. Proszę nie wysyłać 

natychmiast do nas takiego egzemplarza. Należy niezwłocznie sporządzić raport odnośnie 

rodzaju uszkodzenia i powiadomić firmę kurierską, aby sporządziła opis oraz dokonała 

inspekcji i spisała raport w celu skontaktowania się z punktem sprzedaży, z którego zostało 

zakupione urządzenie, celem otrzymania instrukcji dalszych działań. 

 

Wszystkie warunki zawarte w gwarancjach włączając jakąkolwiek domniemaną gwarancję 

związaną z warunkami handlowymi są przedłużone na okres nie dłuższy niż jeden rok 

niniejszej głównej gwarancji. W żadnym wypadku nie będziemy przewyższać ceny 

detalicznej maszyny i naruszać gwarancji dotyczącej ekstraktora soku. 

 

Producent nie daje gwarancji w odniesieniu do defektów spowodowanych zużywaniem się  

( włączając w to ślimacznice i sita ), które pochodzą z innych źródeł niż producenta.  

Jeżeli urządzenie poprawnie nie funkcjonuje w warunkach normalnej pracy i w okresie 

gwarancyjnym to prosimy się z nami skontaktować. 

 

 

 

 

 



 

 

 

W przypadku stwierdzenia przez ANGEL lub autoryzowany punkt naprawy, że urządzenie 

jest wadliwe pod względem materiału lub wykonania, ANGEL wykona za darmo naprawę 

takiego sprzętu.  

 

 

Skontaktowanie się z serwisem odnośnie warunków gwarancji musi zawierać następujące 

informacje: 

 
1. Państwa imię, adres i numer telefonu. 

2. Numer seryjny i numer modelu. 

3. Powód naprawy. 

4. Data oryginalnego zakupu. 

5. Miejsce zakupu. 

6. W przypadku szkody podczas transportu należy podać dane firmy kurierskiej / pocztowej. 

 

 

WAŻNE 

 

Proszę sprawdź  gwarancję u Waszego krajowego dystrybutora,  jeżeli państwo nie 

zakupiliście urządzenia z Biura Handlu Zagranicznego CENTRAKO. 

 

Warunki gwarancji mogą się różnić się w zależności od lokalnego dystrybutora. 

 

Podczas przygotowania urządzenia do wysyłki, wszystkie części mają być dobrze 

zapakowane i transport opłacony. Należy upewnić się , czy wszystkie części są dołączone  

i należy się upewnić czy na wysyłce znajduje się adres zwrotny. Warto zawsze ubezpieczyć 

przesyłkę na wypadek uszkodzeń lub zaginięcia. 

 

Maszyna wymaga specjalnych procedur naprawy; dlatego nigdy nie powinna być naprawiana 

przez  kogoś innego niż przez autoryzowane osoby. 

Aby mieć jak najlepszy pożytek z naszego urządzenia należy uważnie przeczytać i podążać 

według dołączonej instrukcji obsługi. 

 

Niniejsza gwarancja daje Państwu specjalne prawne prawa i można również uzyskać 

dodatkowe prawa, które różnią się między krajami. 

 

Proszę skontaktować się  z centrum usługi klienta jak poniżej: 

 

KRAJ    POLSKA 

FIRMA   DOM TOWAROWY  

Biuro Handlu Zagranicznego CENTRAKO, Centrum Biurowe i Medyczne 

TELEFON    + 48 71 398 48 50, FAX +48 71 398 48 51  

EMAIL    domtowarowy@wp.pl. www.energiazdrowia.pl 

ADRES   ul. Mickiewicza 3, Oleśnica 56-400 PL  

 

mailto:domtowarowy@wp.pl
http://www.anastazja.com.pl/

