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OOffeerrttaa  nnaa  rroozzsszzeerrzzeenniiaa  ookkrreessuu  ggwwaarraannccjjii  ddoo  55  llaatt  

nnaa  aannaalliizzaattoorr  ssppaalliinn  tteessttoo  332200  bbaassiicc  

 

 
 

1. Oferta jest kierowana do klientów, którzy dokonali zakupu analizatora spalin                           

testo 320 basic po 01.11.2013r. 

2. Przedmiotem oferty jest rozszerzenie okresu gwarancji na analizator spalin                         

testo 320 basic z okresu dwóch lat do lat pięciu. 

3. Oferta nie zmienia pozostałych warunków gwarancji to jest: 

 

 nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych 

 nie obejmuje uszkodzeń wynikłych z przekroczeń zakresów pomiarowych 

 nie obejmuje uszkodzeń wynikłych w nieprawidłowej eksploatacji 

 

4. Warunkiem rozszerzenia okresu gwarancji jest dokonywanie corocznych kalibracji                    

w serwisie Testo Sp. z o.o. Nieprzesłanie analizatora do kalibracji w terminie 

przekraczającym jeden miesiąc od upłynięcia roku od ostatniej kalibracji, skutkuje 

zerwaniem warunków rozszerzonej gwarancji. 

5. Koszt każdej corocznej kalibracji analizatora w okresie obowiązywania umowy                                  

na rozszerzony okres gwarancji wynosi 450,00 pln netto i obejmuje: 

 

 dostawę sprzętu do serwisu,  

 przegląd techniczny analizatora wraz z kalibracją na gazach wzorcowych,  

potwierdzoną wydaniem Świadectwa Sprawdzenia, 

 wymianę wszystkich wadliwych części objętych gwarancją, 

 dostawę sprzętu do użytkownika 

Testo Sp. z o.o 

ul. Wiejska 2 

05-802 Pruszków 

tel: +48 22 292 76 80 do 83 

fax: +48 22 863 74 15 

testo@testo.com.pl 

www.testo.com.pl 
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6. Firma Testo Sp. z o.o. zapewnia podstawienie kuriera na uprzednio umówiony adres                              

w ustalony dzień. Użytkownik zobowiązany jest do przygotowania paczki 

zawierającej: 

 

 analizator spalin testo 320 basic 

 sondę spalinową 

 

7. Firma Testo Sp. z o.o. przypomina w formie e-maila o zbliżającym  się terminie 

kolejnej  kalibracji w okresie 1 miesiąca przed upływem terminu. 

8. Termin wykonania przeglądu przez serwis Testo Sp. z o.o. wynosi do 5 dni roboczych 

od daty otrzymania sprzętu do siedziby serwisu. W przypadku konieczności 

wykonania dodatkowych napraw czas realizacji może ulec wydłużeniu do 30 dni. 

 

 


