
F-service ul. Płk. Dąbka 17, 30-732 Kraków, Polska, którego właścicielem jest Hubert
Adamczyk Delta Adres: Nad Potokiem 25 lok. 28 30-830 Kraków, Polska; NIP: 
6781703879  jest autoryzowanym serwisem i wykonuje naprawy gwarancyjne dla: 
Irix, Quadralite / Quantuum, Genesis, Delta, Tokina, Magmod PL, Czechy, Słowacja, 
Słowenia, Rumunia, Cokin PL, Triopo PL, Hoya PL. 

Czas naprawy

W ciągu 1-5 dni roboczych Serwis dokona analizy usterki oraz poinformuje Klienta o 
możliwościach naprawy sprzętu.

W przypadku wystąpienia niestandardowych usterek trudnych do zdiagnozowania 
czas diagnozy sprzętu może się wydłużyć do maksymalnie 14 dni roboczych, o 
czym Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną e-mail.

Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w ciągu 1-14 dni roboczych od momentu 
dostarczenia sprzętu do Serwisu. W przypadku wad formalnych dokumentów 
gwarancyjnych czas naprawy biegnie od dnia usunięcia tych wad przez Klienta.

W wyjątkowych sytuacjach, np. konieczności sprowadzenia podzespołów lub napraw
o szczególnym stopniu trudności, Serwis zastrzega sobie prawo wydłużenia 
terminów, do 48 dni roboczych po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem.

W niektórych sytuacjach, gdy naprawa gwarancyjna nie będzie możliwa do 
zrealizowana Serwis może wydać decyzję o wymianie towaru na nowy lub zwrocie 
ceny, zapłaconej przez Klienta za sprzęt.

Warunki wykonania Naprawy gwarancyjnej:

Serwis nie sprzedaje części zamiennych, naprawy dokonywane są jedynie w 
siedzibie Serwisu. Warunku zakwalifikowania Sprzętu do naprawy w ramach 
gwarancji:

• urządzenie jest nadal objęte terminem gwarancji, udzielonej przez producenta



• wada nie wynika z uszkodzeń mechanicznych niebędących wynikiem wady lub
z niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania i/lub konserwacji sprzętu

• spełnione są inne warunki wskazane przez producenta w warunkach 
gwarancji, jeśli producent je wskazał. Uszkodzone podzespoły/komponenty, 
które zostały wymienione w procesie naprawy, przechodzą na własność 
serwisu i zostaną poddane utylizacji zgodnie z normami i wymogami ochrony 
środowiska i recyclingu dot. podzespołów elektronicznych (Dz. U. 2015 poz. 
1688, Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym).

Gwarancja może być odrzucona w przypadku:

• zerwania plomb gwarancyjnych;

• użytkowania i/lub konserwacji niezgodnie z instrukcją obsługi;

• próby naprawy urządzenia przez Klienta, lub inne podmiotu nieuprawnione;

• zużycia części eksploatacyjnych po przekroczeniu gwarantowanego przez 
producenta czasu pracy produktu;
(akumulatory, palniki, żarówki modelujące, itp.), jeśli jest to przyczyną 
niedziałania, nieprawidłowego działania sprzętu;

• używania uszkodzonego sprzętu (używanie sprzętu uszkodzonego może 
prowadzić do pogłębiania się usterki oraz
powstania innych wad produktu);

• uszkodzeń będących następstwem modyfikacji lub napraw dokonywanych 
poza Serwisem;

• uszkodzenie powstało w wyniku udaru mechanicznego;

• gdy sprzęt został zalany, zapiaszczony, potraktowany środkami chemicznymi, 
wystawiony na temperatury lub warunki atmosferyczne nieprzewidziane przez 
producenta;

• uszkodzenia spowodowanego zdarzeniami takimi jak: uderzenie pioruna, 
przepięcie w linii elektrycznej, pożarem, lub innym niekontrolowanym 
zjawiskiem niezależnym od producenta;

• uszkodzenia oznaczeń producenta (celowo wytarte numery seryjne, 
fabryczne) uniemożliwiające ich identyfikację;

• Zgłoszenia po upływie terminu gwarancji, udzielonej przez producent;



• wada wynika z uszkodzeń mechanicznych niebędących wynikiem wady lub z 
niezgodnej z instrukcją obsługi i/lub konserwacji sprzętu;

• niespełnienia innych warunków wskazanych przez producenta w warunkach 
gwarancji, jeśli producent je wskazał.

Konserwacje sprzętu, wynikające z jego specyfiki użytkowania, realizowane są 
odpłatnie przez Serwis na podstawie indywidualnej wyceny. Usługi konserwacyjne 
nie są objęte Gwarancją. W sytuacji, gdy technik Serwisu stwierdzi, że usterka nie 
kwalifikuje się do naprawy gwarancyjnej, Klient zostanie o tym poinformowany, a 
usterka zostanie wyceniona jak w przypadku naprawy pogwarancyjnej.
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