
WARUNKI GWARANCJI 

1. Na podstawie Art. 577. § 1 Kodeksu Cywilnego, firma E.K. NAMITO Tomasz Kossakowski z siedzibą w 
Kaliskach Kościerskich 45a, 83-400 Kościerzyna, jako wyłączny importer i dystrybutor urządzeń marki 
Dermia Solution oraz Dermia Medical na terenie Polski udziela gwarancji. 


2. Gwarancja obejmuje uszkodzenia wynikające z wad konstrukcyjnych urządzenia. I działa na terenie 
UE.


3. Okres gwarancji to 24 miesiące na panel sterujący, głowice robocze oraz inne elementy urządzenia 
produkcji firmy La Fontaine Technology z siedzibą w Hiszpanii: Medilift, Wave, Dermia Medical, Maska 
Vibro.


4. Gwarancja nie obejmuje:

• uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych

• niewłaściwego użytkowania urządzenia 

• uszkodzeń wynikających z niewłaściwego doboru części zamiennych

• urządzeń/głowic, które noszą ślady samodzielnej naprawy lub otwarcia

• uszkodzeń powstałych w wyniku działania siły wyższej np. przepięcia siły elektrycznej 

• naturalnego zużycia wynikającego z długotrwałej eksploatacji


5.   W przypadku stwierdzenia przez kupującego wady urządzenia lub jego elementów, ma on prawo do    

      złożenia reklamacji i odesłania do siedziby firmy, na podany powyżej adres.   

6.   Koszty wysyłki do siedziby firmy ponosi firma E.K.NAMITO z wyjątkiem dodatkowych kosztów

      wynikających z wybranego przez kupującego sposobu dostarczenia reklamowanego urządzenia/  

      elementów innego niż najtańszy - zwykła wysyłka za pośrednictwem operatora pocztowego.

7.   Firma daje możliwość odebrania od kupującego reklamowanego urządzenia/elementów za 

      pośrednictwem firmy kurierskiej w wyznaczonym wcześniej terminie.

8.   Reklamowane urządzenie lub jego element, powinien być zabezpieczony w taki sposób, by nie ulec     

      dodatkowym uszkodzeniom podczas transportu.

9.   Do reklamowanego urządzenia/elementu powinna być dołączona notka z opisem wady, pracą 

      urządzenia, pomocne będzie również np. ksero dowodu zakupu.

10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji dochodzi do naprawy w terminie do 14 dni. 

      Firma na swój koszt dostarcza urządzenie/element do kupującego.

11. Po naprawie nadana zostaje nowa gwarancja na okres 24 miesięcy na dany element, który uległ 

      uszkodzeniu z przyczyn fabrycznych.

12. Kupujący ma prawo do głowicy zastępczej lub urządzenia w przypadku przedłużającego się terminu    

      naprawy lub gdy klientowi niezbędna jest głowica/urządzenie do obsługi klientów salonu 

      kosmetycznego w terminie naprawy. 

13. W przypadku wniesienia bezpodstawnej reklamacji, kupujący ponosi koszty dostarczenia i odbioru od 

      sprzedającego przedmiotu reklamacji.




NAPRAWA POGWARANCYJNA 

1. Firma E.K. NAMITO Tomasz Kossakowski z siedzibą w Kaliskach Kościerskich 45a, 83-400 
Kościerzyna, jako wyłączny importer i dystrybutor urządzeń marki Dermia Solution oraz Dermia 
Medical na terenie Polski, podejmuje się napraw pogwarancyjnych. 


2. Podjęcie się naprawy pogwarancyjnej jest dobrowolne.

3. Uszkodzone urządzenie/element należy dostarczyć do siedziby firmy na podany powyżej adres. 

Koszty transportu ponosi kupujący. Firma E.K. NAMITO może zamówić kuriera na podany adres w 
określonym terminie, z tymże koszt transportu ponosi kupujący.


4. Koszt rozpatrzenia naprawy pogwarancyjnej tj. oględzin, rozbioru i stwierdzenia wady to 100 zł brutto z 
vat. 


5. W przypadku stwierdzenia możliwości naprawy, następuje to w terminie do 14 dni od momentu 
stwierdzenia wady. 


6. Przedmiot reklamacji zostaje dostarczony do klienta na jego koszt.

7. Na naprawione elementy zostaje udzielona gwarancja na okres 6 miesięcy.

8. Klient ma prawo do odpłatnego wypożyczenia głowicy/urządzenia na czas naprawy, jeśli firma E.K. 

NAMITO dysponuje takowymi w danym czasie. Koszt wypożyczenia to 100 zł/dzień. 

9. Na usługi serwisowe firma wystawia fakturę vat.



