
Gwarancja 
Testo AG udziela ogólnoświatowej gwarancji z ograniczeniem czasowym dla wszystkich 
swoich produktów zgodnie z następującymi warunkami gwarancji.  
W celu uzyskania informacji o okresie trwania gwarancji, prosimy zajrzeć do 
dokumentacji dołączonej do danego produktu. Testo udziela gwarancji od daty 
pierwszego zakupu. Gwarancja obejmuje wszelkie wady materiałowe oraz fabryczne. 
Wady pojawiające się w czasie trwania gwarancji zostaną usunięte przez Testo AG, 
uprawnione punkty handlowe lub uprawnionych dealerów zgodnie z następującymi 
warunkami oraz bez opłat za koszty materiałów i robocizny. Wadliwe części zostaną 
zastąpione nowymi częściami zamiennymi lub cały produkt zostanie wymieniony – 
wedle oceny Testo. Gwarancja producenta nie obejmuje następujących elementów: 
 Części podlegające zużyciu (np baterie/akumulatory, cele pomiarowe, mechanizmy 

drukujące) oraz materiały eksploatacyjne (np papier do drukarki). 
 Uszkodzenia spowodowane przez: 
o Wykorzystanie niezgodne z przeznaczeniem lub nie przestrzeganie instrukcji 

użytkowania i/lub przepisów bezpieczeństwa, 
o Zaniedbanie, wypadki lub normalne zużycie, 
o Wpływ czynników zewnętrznych (np uszkodzenie podczas transportu, 

uszkodzenie spowodowane przez wibracje, nadmierną temperaturę, wodę, 
wilgoć lub substancje żrące), 

o Wykorzystanie niewłaściwych akcesoriów.  
Niniejsza gwarancja wygasa jeśli: 
 Typ lub numer seryjny produktu jest zmieniony, skasowany, usunięty lub uczyniony 

nieczytelnym, 
 Naprawy lub modyfikacje zostały wykonane przez strony trzecie lub osoby 

nieuprawnione. 
Niniejsza gwarancja nie obejmuje następujących elementów: 
 Regularne utrzymanie i naprawy lub wymianę części w związku z normalnym 

zużyciem,  
 Koszty pakowania i transportu,  
 Ryzyka transportu poniesione pośrednio lub bezpośrednio w związku z niniejszą 

gwarancją,  
 Koszty napraw, modyfikacji lub innych podobnych czynności zrealizowanych poza 

obszarem niniejszej gwarancji.  
W przypadku wystąpienia roszczenia gwarancyjnego, prosimy skonsultować się z 
dealerem lub punktem handlowym odpowiedzialnym za dany kraj. Adresy są dostępne 
na www.testo.com. 
Wraz z produktem, prosimy o załączenie krótkiego opisu wady oraz dowodu zakupu ze 
wskazaniem daty zakupu oraz dostawy. Prosimy również o podanie numeru telefonu do 
wykorzystania w przypadku jakichkolwiek zapytań.  
Naprawy gwarancyjne nie przedłużają okresu gwarancji.  
Dalsze roszczenia wszelkiego typu w stosunku do Testo takie jak transformacje 
komercyjne, obniżki ceny lub rekompensaty, nie będą rozpatrywane.  
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