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Гарантия rU

Приобретая настоящее изделие фирмы SWAROVSKI OPTIK, Вы 

получаете высококачественный продукт, на оптический прицел дается 

мировая гарантия сроком на 10 лет, на модуль подсветки – 2 года с 

момента продажи при условии соблюдения следующих правил:

В случае обнаружения производственного брака и/или 

материального дефекта в период гарантийного срока производитель 

берет на себя все возникающие в данной связи материальные 

затраты, по собственному усмотрению принимая решение о замене 

или ремонте дефектного узла или прибора. В течение первых пяти 

лет гарантийного срока производитель также берет на себя оплату 

рабочего времени на ремонт прибора.

Предоставление гарантии не ведет к уменьшению объема 

установленных законом гарантийных обязательств производителя.

При изменении ассортимента продукции мы можем отремонт- 

ировать дефектный прибор или заменить его на аналогичный.

Применение гарантии исключается, если ремонт выполнен в 

неавторизованном сервис-центре, прибор вышел из строя в результате 

ненадлежащего применения, возникли прямые или косвенные 

убытки в результате обнаружения у прибора дефектов. Гарантийные 

обязательства не распространяются на аксессуары, подверженные 

естественному износу, например наглазники, подвесные ремни, 

футляры, армирующие покрытия и т.д.

Гарантия на прибор признается лишь при наличии гарантийного 

талона, заполненного в день покупки, и на нем имеется подпись и 

штамп торговой организации, указана также дата продажи.

При наступлении гарантийного случая, а также для проведения 

ремонта и/или сервисного обслуживания прибор вместе с гарантийным 

талоном передается местному дилеру компании SWAROVSKI OPTIK 

или направляется в адрес производителя наложенным платежом. 

При отсутствии гарантийного талона ремонт выполняется только за 

возмещение. После выполнения гарантийного ремонта доставка 

прибора осуществляется бесплатно с обязательным страхованием 

отправления (способ доставки по выбору производителя), в иных 

случаях владелец прибора возмещает стоимость ремонта и доставки. 

При необходимости доставки прибора за пределы Австрии оплата 

таможенных и иных сборов – за счет получателя. 

Настоящая гарантия выдается компанией SWAROVSKI OPTIK KG, 

Абсам, Австрия. Место рассмотрения споров – Иннсбрук; действует 

австрийское законодательство. 

В случае если в других странах законодательно или добровольно 

приняты и действуют иные условия гарантии, то импортер или 

дистрибьютор в данной стране обязан их выполнять. Компания  

SWAROVSKI OPTIK KG, Абсам, Австрия, может отвечать по этой гарантии 

лишь, если это закреплено на законодательном уровне.

Gwarancja PL

Kupując niniejszy produkt firmy SWAROVSKI OPTIK, nabyli 
Państwo wyrób najwyższej jakości. Na lunetę celowniczą udzielamy  
gwarancji obowiązującej na całym świecie przez okres 10 lat,  
a na podświetlenie krzyża celowniczego obowiązującej przez 2 lata,  
licząc od chwili zakupu, zgodnie z niżej wymienionymi warun-
kami:

W razie wystąpienia usterek materiałowych i/lub produkcyjnych 
pokrywamy koszty materiałowe przez cały okres obowiązywania 
gwarancji, przy czym zastrzegamy sobie prawo do naprawy lub  
wymiany urządzenia lub uszkodzonej części – według naszego  
uznania. W okresie pierwszych pięciu lat pokrywamy dodatkowo 
także koszty wykonania naprawy.

Gwarancja nie ogranicza ustawowej odpowiedzialności z tytułu 
rękojmi.

W razie zmiany palety produktów zastrzegamy sobie prawo 
do naprawy uszkodzonych urządzeń lub ich wymiany na 
urządzenia o równej wartości.

Gwarancja nie obowiązuje w przypadku napraw dokony- 
wanych przez serwis, który nie posiada naszej autoryzacji, lub 
w przypadku szkód, które powstały w wyniku nieprawidłowego 
użytkowania; nie obowiązuje ona także w przypadku pośrednich 
lub bezpośrednich szkód, które zostały spowodowane przez  
uszkodzenia urządzenia. Ponadto z gwarancji wykluczone są  
wszystkie części wyposażenia, które podlegają naturalnemu 
zużyciu, takie jak muszle oczne, paski, pojemniki, obudowy itd.

Gwarancja ma moc obowiązującą tylko, jeżeli sprzedawca  
w dniu zakupu prawidłowo opatrzył niniejszy dokument gwaran- 
cyjny/serwisowy datą, pieczątką i podpisem.

W przypadku wystąpienia roszczeń gwarancyjnych oraz 
konieczności przeprowadzania prac serwisowych i/lub napra- 
wczych należy przekazać urządzenie wraz z niniejszym  
dokumentem gwarancyjnym/serwisowym do właściwego spec-
jalistycznego punktu handlowego firmy SWAROVSKI OPTIK 
lub przesłać bezpośrednio na nasz adres, pokrywając koszty 
przesyłki. Urządzenia, do których nie dołączono niniejszego 
dokumentu gwarancyjnego/serwisowego są naprawiane odpłatnie. 
W przypadku napraw gwarancyjnych pokrywamy koszty przesyłki 
zwrotnej wraz z kosztem jej ubezpieczenia (środek transportu według 
naszego wyboru). W pozostałych przypadkach za przesyłkę płaci  
odbiorca. Także w przypadku wysyłki za granicę ewentualne  
zagraniczne opłaty celne lub skarbowe pokrywa odbiorca.

Niniejszej gwarancji udziela firma SWAROVSKI OPTIK KG,  
Absam, Austria. Sądem właściwym miejscowo jest sąd w Inns-
brucku; obowiązuje prawo austriackie.

Jeżeli w poszczególnych krajach przyrzeczone są inne (usta-
wowe lub dobrowolne) świadczenia z tytułu gwarancji/rękojmi, 
ich wypełnienie należy do obowiązków właściwego importera 
lub handlowca. SWAROVSKI OPTIK KG, Absam, Austria może 
wstąpić w te świadczenia tylko w przypadku, gdy istnieje w tym 
zakresie obowiązek ustawowy.


