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W imieniu Gwaranta pod firmą Delta Optical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
z siedzibą w Nowych Osinach ul. Piekna 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki, wpisanej do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod 
numerem KRS 0000253028, (zwanej dalej "DELTA OPTICAL") gratulujemy Państwu zakupu 
urządzenia marki Delta Optical (lub urządzenia dystrybuowanego przez Delta Optical)

Ufamy, że zakupiony sprzęt będzie Państwu dobrze służył, a jako wyraz zaufania do jakości 
naszych towarów udzielamy Państwu gwarancji na poniższych warunkach:

1. Niniejsza gwarancja dotyczy towarów, których producentem lub importerem jest 
    Delta Optical (zwanych dalej „Urządzeniami”). 
2. Okres gwarancji wynosi …… miesiące od daty sprzedaży Urządzenia uwidocznionej na 
    niniejszej karcie gwarancyjnej i potwierdzonej dowodem sprzedaży (fakturą lub paragonem).
3. W stosunku do poniższych podzespołów niektórych Urządzeń okres gwarancji 
    wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży ustalonej zgodnie z powyższym punktem 2:
     a) wzmacniacze obrazu II i III generacji w noktowizorach; 
     b) wbudowane kamery w mikroskopach; oraz
     c) piloty w teleskopach.
4. Gwarancją objęte są Urządzenia znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
5. Aby skorzystać z uprawnień wynikających z Gwarancji w stosunku do Urządzeń    
    znajdujących się poza granicami Polski, należy przesłać te Urządzenia na własny koszt do 
    siedziby Delta Optical, a następnie uzgodnić z Delta Optical sposób odbioru naprawionego  
    Urządzenia.
6. Kupujący dostarczając Urządzenie do Delta Optical, a  w szczególności przesyłając je 
    przez osoby trzecie, zobowiązany jest zapewnić mu odpowiednie opakowanie. Delta 
    Optical nie ponosi odpowiedzialności za szkody, w tym uszkodzenia Urządzenia, wynikające  
    z niewłaściwego opakowania Urządzenia podczas takiego przewozu.
7. Ujawnione w okresie gwarancji wady Urządzenia będą usuwane bezpłatnie. Dołożymy 
    starań, aby naprawa została zakończona możliwie szybko, nie później niż w terminie 21  
    dni od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zgłoszenia Delta Optical 
    reklamacji (wraz z kartą gwarancyjną i kopią dowodu sprzedaży) oraz dostarczeniu 
    wadliwego Urządzenia do siedziby Delta Optical.
8. W celu przyspieszenia naprawy gwarancyjnej należy wraz  z reklamowanym Urządzeniem 
    dostarczyć dokładny opis wady uwzględniający w szczególności jej zewnętrzne objawy oraz 
    dokładny adres zwrotny reklamującego oraz numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail. 
    Zdecydowanie polecamy skorzystanie z formularza reklamacyjnego.
9. Jeżeli naprawa wymagać będzie sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, termin 
    naprawy może ulec stosownemu wydłużeniu.
10. Gwarancją niniejszą objęte są wyłącznie wady Urządzenia spowodowane wadliwymi 
      częściami lub błędami produkcyjnymi.
11. Klientowi przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeżeli w okresie Gwarancji Delta 
      Optical lub upoważniony przezeń zakład serwisowy stwierdzi, że naprawa Urządzenia nie 
      jest możliwa lub kiedy zostaną dokonane cztery naprawy, a Urządzenie będzie nadal 
      wykazywać wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem.
12. Klient nie będzie mógł skorzystać z praw z niniejszej Gwarancji w przypadku:
      a) mechanicznego lub termicznego uszkodzenia Urządzenia;
      b) niewłaściwej eksploatacji Urządzenia (w szczególności niezgodnejz dołączoną 
          instrukcją);
      c) niewłaściwego przechowywania lub transportowania Urządzenia;

      d) uszkodzeń spowodowanych przez wypadki losowe (pożar,wyładowania  atmosferyczne, 
          zalanie, działanie środków chemicznych oraz okoliczności spowodowane działaniem siły 
          wyższej); 
      e) zerwania plomb gwarancyjnych lub starcia numerów seryjnych; lub
      f) ingerencji osób nieuprawnionych przez Delta Optical we wnętrze Urządzenia w sposób 
          przekraczający zakres normalnych czynności eksploatacyjnych.
13.Gwarancji nie podlegają części obudowy i akcesoria podlegające normalnemu 
      zużyciu w czasie eksploatacji jak zarysowanie, zabrudzenie trudne do usunięcia, wytarcie  
      napisów itp.
14. Gwarancja nie obejmuje wymiany materiałów eksploatacyjnych takich jak baterie i żarówki.
15. Uprawnienia wynikające z niniejszej Gwarancji mogą być realizowane po okazaniu
      a) dowodu zakupu (faktury lub paragonu) lub ich wiarygodnej kopii; oraz
      b) niniejszej Karty gwarancyjnej ostemplowanej przez sprzedawcę, zawierającej czytelnie
          i poprawnie wypełnione wszystkie rubryki, bez jakichkolwiek zmian lub skreśleń.
16. Karta gwarancyjna bez daty, pieczątki i podpisu sprzedawcy jest nieważna. Samowolne 
     wpisanie danych lub zmiany wpisów w karcie gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione 
     przez Delta Optical spowoduje wygaśnięcie uprawnień wynikających z niniejszej Gwarancji.
17. Klient dostarczy wadliwe Urządzenie do siedziby Delta Optical na własny koszt. 
      W razie uznania reklamacji Delta Optical, na żądanie Klienta, zwróci mu koszty przesyłki 
      pocztowej Urządzenia, o ile była dokonana w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. 
18. Delta Optical prześle naprawione Urządzenie na koszt własny do Klienta na wskazany przez 
      Klienta adres w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty przesyłek zagranicznych 
      obciążają Klientów. Sposób wysłania i opłacenia każdej przesyłki zagranicznej zostaną za 
      każdym razem uzgodnione odrębnie z Klientem.
19. Klient, który wystąpi z oczywiście nieuzasadnionymi roszczeniami na podstawie niniejszej 
      Gwarancji, zobowiązany będzie zwrócić Delta Optical koszty weryfikacji tych roszczeń, 
      w szczególności koszty testowania Urządzenia.
20. Niniejsza Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta 
      (kupującego) wynikających z niezgodności Urządzenia (zakupionego towaru) z umową.
21. Uprawnienia z tytułu Gwarancji nie obejmują prawa Kupującego do domagania się zwrotu 
      utraconych korzyści w związku z wadą Urządzenia.
22. Prawa z niniejszej Gwarancji przysługują wyłącznie naszym Klientom będących 
      konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
23. Gwarancja niniejsza podlega prawu polskiemu i jest nieprzenośna.
24. Główną misją Delta Optical jest utrzymywanie satysfakcji naszych Klientów zarówno z racji 
      jakości Urządzeń sygnowanych naszą marką, jak i z racji klasy, z jaką obsługujemy naszych 
     Klientów. W razie jakichkolwiek uwag związanych z niniejszą Gwarancją prosimy o kontakt:

PODPIS KLIENTA

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ I AKCEPTUJĘ WARUNKI NINIEJSZEJ GWARANCJI

data                           podpis

W imieniu Gwaranta pod firmą Delta Optical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
z siedzibą w Nowych Osinach ul. Piekna 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki, wpisanej do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod 
numerem KRS 0000784247, (zwanej dalej "DELTA OPTICAL") gratulujemy Państwu zakupu 
urządzenia marki Delta Optical (lub urządzenia dystrybuowanego przez Delta Optical)

Ufamy, że zakupiony sprzęt będzie Państwu dobrze służył, a jako wyraz zaufania do jakości 
naszych towarów udzielamy Państwu gwarancji na poniższych warunkach:

1. Niniejsza gwarancja dotyczy towarów, których producentem lub importerem jest 
    Delta Optical (zwanych dalej „Urządzeniami”). 
2. Okres gwarancji wynosi …… miesiące od daty sprzedaży Urządzenia uwidocznionej na 
    niniejszej karcie gwarancyjnej i potwierdzonej dowodem sprzedaży (fakturą lub paragonem).
3. W stosunku do poniższych podzespołów niektórych Urządzeń okres gwarancji 
    wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży ustalonej zgodnie z powyższym punktem 2:
     a) wzmacniacze obrazu II i III generacji w noktowizorach; 
     b) wbudowane kamery w mikroskopach; oraz
     c) piloty w teleskopach.
4. Gwarancją objęte są Urządzenia znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
5. Aby skorzystać z uprawnień wynikających z Gwarancji w stosunku do Urządzeń    
    znajdujących się poza granicami Polski, należy przesłać te Urządzenia na własny koszt do 
    siedziby Delta Optical, a następnie uzgodnić z Delta Optical sposób odbioru naprawionego  
    Urządzenia.
6. Kupujący dostarczając Urządzenie do Delta Optical, a  w szczególności przesyłając je 
    przez osoby trzecie, zobowiązany jest zapewnić mu odpowiednie opakowanie. Delta 
    Optical nie ponosi odpowiedzialności za szkody, w tym uszkodzenia Urządzenia, wynikające  
    z niewłaściwego opakowania Urządzenia podczas takiego przewozu.
7. Ujawnione w okresie gwarancji wady Urządzenia będą usuwane bezpłatnie. Dołożymy 
    starań, aby naprawa została zakończona możliwie szybko, nie później niż w terminie 21  
    dni od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zgłoszenia Delta Optical 
    reklamacji (wraz z kartą gwarancyjną i kopią dowodu sprzedaży) oraz dostarczeniu 
    wadliwego Urządzenia do siedziby Delta Optical.
8. W celu przyspieszenia naprawy gwarancyjnej należy wraz  z reklamowanym Urządzeniem 
    dostarczyć dokładny opis wady uwzględniający w szczególności jej zewnętrzne objawy oraz 
    dokładny adres zwrotny reklamującego oraz numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail. 
    Zdecydowanie polecamy skorzystanie z formularza reklamacyjnego.
9. Jeżeli naprawa wymagać będzie sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, termin 
    naprawy może ulec stosownemu wydłużeniu.
10. Gwarancją niniejszą objęte są wyłącznie wady Urządzenia spowodowane wadliwymi 
      częściami lub błędami produkcyjnymi.
11. Klientowi przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeżeli w okresie Gwarancji Delta 
      Optical lub upoważniony przezeń zakład serwisowy stwierdzi, że naprawa Urządzenia nie 
      jest możliwa lub kiedy zostaną dokonane cztery naprawy, a Urządzenie będzie nadal 
      wykazywać wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem.
12. Klient nie będzie mógł skorzystać z praw z niniejszej Gwarancji w przypadku:
      a) mechanicznego lub termicznego uszkodzenia Urządzenia;
      b) niewłaściwej eksploatacji Urządzenia (w szczególności niezgodnejz dołączoną 
          instrukcją);
      c) niewłaściwego przechowywania lub transportowania Urządzenia;

      d) uszkodzeń spowodowanych przez wypadki losowe (pożar,wyładowania  atmosferyczne, 
          zalanie, działanie środków chemicznych oraz okoliczności spowodowane działaniem siły 
          wyższej); 
      e) zerwania plomb gwarancyjnych lub starcia numerów seryjnych; lub
      f) ingerencji osób nieuprawnionych przez Delta Optical we wnętrze Urządzenia w sposób 
          przekraczający zakres normalnych czynności eksploatacyjnych.
13.Gwarancji nie podlegają części obudowy i akcesoria podlegające normalnemu 
      zużyciu w czasie eksploatacji jak zarysowanie, zabrudzenie trudne do usunięcia, wytarcie  
      napisów itp.
14. Gwarancja nie obejmuje wymiany materiałów eksploatacyjnych takich jak baterie i żarówki.
15. Uprawnienia wynikające z niniejszej Gwarancji mogą być realizowane po okazaniu
      a) dowodu zakupu (faktury lub paragonu) lub ich wiarygodnej kopii; oraz
      b) niniejszej Karty gwarancyjnej ostemplowanej przez sprzedawcę, zawierającej czytelnie
          i poprawnie wypełnione wszystkie rubryki, bez jakichkolwiek zmian lub skreśleń.
16. Karta gwarancyjna bez daty, pieczątki i podpisu sprzedawcy jest nieważna. Samowolne 
     wpisanie danych lub zmiany wpisów w karcie gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione 
     przez Delta Optical spowoduje wygaśnięcie uprawnień wynikających z niniejszej Gwarancji.
17. Klient dostarczy wadliwe Urządzenie do siedziby Delta Optical na własny koszt. 
      W razie uznania reklamacji Delta Optical, na żądanie Klienta, zwróci mu koszty przesyłki 
      pocztowej Urządzenia, o ile była dokonana w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. 
18. Delta Optical prześle naprawione Urządzenie na koszt własny do Klienta na wskazany przez 
      Klienta adres w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty przesyłek zagranicznych 
      obciążają Klientów. Sposób wysłania i opłacenia każdej przesyłki zagranicznej zostaną za 
      każdym razem uzgodnione odrębnie z Klientem.
19. Klient, który wystąpi z oczywiście nieuzasadnionymi roszczeniami na podstawie niniejszej 
      Gwarancji, zobowiązany będzie zwrócić Delta Optical koszty weryfikacji tych roszczeń, 
      w szczególności koszty testowania Urządzenia.
20. Niniejsza Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta 
      (kupującego) wynikających z niezgodności Urządzenia (zakupionego towaru) z umową.
21. Uprawnienia z tytułu Gwarancji nie obejmują prawa Kupującego do domagania się zwrotu 
      utraconych korzyści w związku z wadą Urządzenia.
22. Prawa z niniejszej Gwarancji przysługują wyłącznie naszym Klientom będących 
      konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
23. Gwarancja niniejsza podlega prawu polskiemu i jest nieprzenośna.
24. Główną misją Delta Optical jest utrzymywanie satysfakcji naszych Klientów zarówno z racji 
      jakości Urządzeń sygnowanych naszą marką, jak i z racji klasy, z jaką obsługujemy naszych 
     Klientów. W razie jakichkolwiek uwag związanych z niniejszą Gwarancją prosimy o kontakt:

Delta Optical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Nowe Osiny, ul. Piękna 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki

NIP: 822-20-47-012
fax: 0-25 759-29-95, tel. 0-25 759-05-20

info@deltaoptical.pl, www.deltaoptical.pl

Delta Optical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Nowe Osiny, ul. Piękna 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki

NIP: 822-20-47-012
fax: 0-25 759-29-95, tel. 0-25 759-05-20

info@deltaoptical.pl, www.deltaoptical.pl
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