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Wyrób objęty jest 24 miesięczną gwarancją liczoną od chwili wydania anteny klientowi 
1. Gwarantem jakości anteny jest firma Buro Sp.c. 
2. Klient ma prawo w ramach gwarancji do naprawy anteny lub wymiany na towar wolny od wad. 
3. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane w terminie 14 dni roboczych od daty 
dostarczenia wyrobu do siedziby producenta. 
4. Naprawy anteny mogą dokonywać tylko osoby przeszkolone przez producenta, próba samodzielnej 
naprawy może doprowadzić do utraty gwarancji. 
5. Z tytułu udzielonej gwarancji producent nie odpowiada za utratę spodziewanych  korzyści i 
poniesionych kosztów wynikających z użytkowania zakupionego sprzętu. 
6. Firma zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych.  
 
Użytkownik traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku 
1. Usterek powstałych w wyniku podłączenia urządzeń nie przeznaczonych do współpracy z anteną. 
2. Uszkodzeń mechanicznych lub innych uszkodzeń powstałych z przyczyn niezależnych od producenta. 
Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza 
uprawnień kupującego wynikających  
z niezgodności towaru z umową. 
 
Pozbywanie się starych urządzeń elektronicznych 

Europejska Dyrektywa 2002/96/EC dotycząca Zużytych Elektrycznych i Elektronicznych Urządzeń 
zakazuje pozbywania się starych urządzeń użytku domowego jako odpadów komunalnych. W trosce o 
środowisko naturalne urządzenia te podlegają selektywnej zbiórce odpadów, której wynikiem jest 
odzyskanie i przetworzenie materiałów. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu 
bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu, użytkownicy w gospodarstwach domowych 
powinni skontaktować się z punktem sprzedaży, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem 
władz lokalnych. 
 
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów 
o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.   
Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy 
gospodarstw domowych)Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączony do ich 
dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można 
wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia 
się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów 
polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punkt zbiórki, gdzie będzie przyjęte 
bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu 
innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i 
uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez 
nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki 
można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami 
przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej w razie 
konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z 
najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji. Pozbywanie się 
odpadów w krajach poza Unią Europejską Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie 
potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować z lokalnymi władzami lub ze 
sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania. 

 


