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Warunki gwarancji 
na kamery DOD oferowane przez TELSOFT Sp. z o.o 

 
Firma TELSOFT Sp. z o.o udziela gwarancji na oferowane kamery  firmy DOD Tech Co., Ltd 
na następujących warunkach: 
 

1. Okres gwarancji przy sprzedaży do klienta indywidualnego lub do firm realizujących 
sprzedaż detaliczną, wynosi 24 miesiące. 

 
2. Okres gwarancji przy sprzedaży do firm, z przeznaczeniem do użytku własnego, wynosi 

12 miesięcy, 
 
3. Okres gwarancji liczony jest od daty wystawienia dokumentu sprzedaży (paragon, faktu-

ra),  
 

 
4. Okres gwarancji na baterie wewnętrzne wynosi 12 miesięcy od daty zakupu potwierdzo-

nego dowodem sprzedaży. 
 
5. Gwarancja obejmuje prawidłowe działanie kamery, zgodne z Instrukcją Użytkownika. 

 
 
6. Producent zastrzega sobie prawo do wykonywania zmian konstrukcyjnych (w tym zmian 

oprogramowania) bez informowania o tym odbiorców, a w związku z tym rozbieżności  
w działaniu sprzedanej kamery a Instrukcją Użytkownika nie stanowią podstawy do re-
klamacji. 
 

      7.  W okresie gwarancji, reklamowany sprzęt zostaje dostarczony do siedziby firmy  
            TELSOFT Sp. z o.o., na koszt użytkownika. 
 
      8.   Warunkiem wykonania naprawy/wymiany gwarancyjnej jest posiadanie dowodu zakupu. 
 

9.   Zwrot towaru po wykonaniu naprawy/wymianie sprzętu na wolny od wad, następuje 
na koszt TELSOFT Sp. z o.o., w formie o której decyduje serwis. 
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10. W przypadku braku stwierdzenia wad w reklamowanym sprzęcie, użytkownik może zo-

stać obciążony kosztami wykonania ekspertyzy oraz kosztami zwrotu towaru. 
 

11. Naprawa lub wymiana towaru następuje w okresie 14 dni, licząc od daty otrzymania i   
      daty zwrotu. Termin naprawy może zostać przedłużony po pisemnej zgodzie użytkowni-  
      ka. 
 
12. Gwarancja nie obejmuje: 

- uszkodzeń mechanicznych, 
- uszkodzeń elektroniki kamery spowodowanych przez uszkodzenia mechaniczne, 
- uszkodzeń spowodowanych stosowaniem nie oryginalnych zasilaczy DOD, 

            - uszkodzeń spowodowanych przez użytkowanie niezgodne z Instrukcją Użytkownika. 
            - sprzętu dostarczonego z uszkodzoną plombą gwarancyjną, 
             
      13. Firma TELSOFT Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za 
            skutki działania kamer oraz jej zasilaczy i pozostałych elementów wyposażenia jak i  
            za skutki braku takiego działania.    
      
      14. Dodatkowe warunki gwarancji umieszczone są w karcie gwarancyjnej dostarczanej ze 
            sprzętem 
 
      15. W przypadkach nie okreslonych w niniejszych warunkach gwarancji oraz w karcie gwa 
            rancyjnej , zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.             
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