
GARANCIA

Az új eszközökre teljes 12 hónapos, a használt eszközökre 6 hónapos visszaküldési garanciát 

vállalunk valamennyi felújított, karbantartás során cserélt és új alkatrészre. Tehát, ha a kiszállítás 

dátumától számított garanciális időn belül bármilyen problémája lenne, lépjen kapcsolatba 

ügyfélszolgálatunkkal, akik szívesen segítenek Önnek, és elmagyarázzák, hogy mit kell tennie.

Ha a Győrfi IM Kft. által szállított bármelyik termék az első 14 napon belül meghibásodik, 

lecseréljük egy egyenértékű alkatrészre. Amennyiben nem áll rendelkezésre egyenértékű 

alkatrész, akkor az eredetileg kifizetett összeget az esetleges szállítási díjakkal együtt 

visszatérítjük Önnek.

Ha probléma merül fel az első 14 nap után, akkor a normál garanciális feltételeink érvényesek.

JAVÍTÁS, CSERE, VISSZATÉRÍTÉS

Az első szakaszban mindig megpróbáljuk megjavítani az Ön meglévő alkatrészét 

szakszervizünkben. Ha a javítás nem lehetséges, vagy túl sokáig tartana, akkor kicseréljük az árut

egy azzal egyenértékű alkatrészre. Amennyiben nem áll rendelkezésre egyenértékű alkatrész, 

akkor az eredetileg kifizetett összeget az esetleges szállítási díjakkal együtt visszatérítjük Önnek.

FELÚJÍTOTT, KARBANTARTÁS SORÁN CSERÉLT ÉS ÚJ 
TERMÉKEK

Eltérő megjegyzésünk hiányában az általunk szállított valamennyi termék garantáltan 

üzemképes állapotú és 6 hónapos visszaküldési garancia vonatkozik rá. Minden garanciát mi 

biztosítunk, nem a gyártó, és be is tartjuk azokat. Ha a termék a kiszállítás dátumától számított    

6 hónapon belül meghibásodik, küldje vissza ingyenes javításra vagy cserére.

Felelősségünk a javításra vagy a cserére terjed ki, saját döntésünk szerint. Ez ügyfeleinknek nem 

jelent további költségeket. Amennyiben azt állapítjuk meg, hogy a termék nem javítható vagy 

cserélhető, akkor az eredetileg fizetett teljes összeget visszatérítjük.

Semmilyen esetben sem tartozunk felelősséggel a keletkezett károkért, kivéve a tényleges 

károkat, de azok értéke nem haladhatja meg a nekünk fizetett vételárat. Nem tartozunk 

felelősséggel semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, illetve elmaradt haszonért.



JAVÍTÁSOK

Eltérő rendelkezés hiányában valamennyi általunk javított termék garantáltan mentes a gyártási 

és anyaghibáktól, valamint 6 hónapos visszaküldési garancia vonatkozik rá (a szokásos tárolási, 

kezelési és beszerelési feltételek esetén). Ha a termék a kiszállítás dátumától számított 6 hónapon 

belül meghibásodik, küldje vissza ingyenes cserére vagy javításra.

Felelősségünk a javításra vagy a cserére terjed ki, saját döntésünk szerint. Ez ügyfeleinknek nem 

jelent további költségeket. Amennyiben azt állapítjuk meg, hogy a termék nem javítható vagy 

cserélhető, akkor az eredetileg fizetett teljes összeget jóváírjuk számláján.

Semmilyen esetben sem tartozunk felelősséggel a keletkezett károkért, kivéve a tényleges 

károkat, de azok értéke nem haladhatja meg a nekünk fizetett vételárat. Nem tartozunk 

felelősséggel semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, illetve elmaradt haszonért.
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