
 

Dziêkujemy za dokonanie zakupu produktu z bogatej oferty firmy Manfrotto i gratulujemy trafnego 

wyboru. Produkty Manfrotto zaprojektowane i wyprodukowane wedùug najnowszych technologii, 

reprezentuj¹ �wiatowe standardy jako�ci i niezawodno�ci, jednocze�nie s¹ przyjazne dla u¿ytkownika 

i jego �rodowiska naturalnego. 

 

Przed korzystaniem ze sprzêtu prosimy o dokùadne zapoznanie siê z instrukcj¹ obsùugi. 

 

Standardowa gwarancja 

 

 

Produkty Manfrotto objête s¹ gwarancj¹ sprawnego dziaùania zgodnie z ich przeznaczeniem dla 

którego zostaùy skonstruowane, z uwzglêdnieniem warunków techniczno - eksploatacyjnych, oraz ¿e s¹ 

wolne od wad materiaùowych i produkcyjnych. Gwarancja obejmuje wyù¹cznie wady powstaùe 

z przyczyn tkwi¹cych w sprzedanym produkcie. 

 

Gwarancj¹ objête s¹ wyù¹cznie produkty zakupione w Polsce, u polskiego dystrybutora, z dowodem 

zakupu. Dla produktów zakupionych po 1 lipca 2011 wymagane jest równie¿ posiadanie oryginalnego 

pudeùka lub jego fragment z kodem produktu i nalepk¹ gwarancyjn¹. 

 

Niniejsza gwarancja nie obejmuje: 

 

1. Produktu, na którym numer seryjny zostaù zamazany, zmieniony lub usuniêty. 

2. Produktu, w którym zostaùy dokonane zmiany, modyfikacje lub próby naprawy przez osoby lub 

3. serwisy, które nie posiadaj¹ autoryzacji Polskiego dystrybutora � Foto 7 s.c. 

4. Uszkodzeñ powstaùych w wyniku przeci¹¿ania, rzucania, ùamania, wyginania itp. 

5. U¿ycie produktu w sposób inny ni¿ ten, dla którego zostaù zaprojektowany; 

6. Uszkodzeñ zwi¹zanych z przesyùaniem produktu do serwisu Manfrotto w Foto 7 s.c. w 

Gliwicach. 

7. Uszkodzeñ powstaùych w czasie eksploatacji, jak zarysowania, zabrudzenia, zapiaszczenia, 

wytarcie powùok ochronnych. 

8. Poniesionych strat spowodowanych u¿ywaniem uszkodzonego produktu lub jego 

nieprawidùowego u¿ytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem lub wykraczaj¹cego poza 

mo¿liwo�ci okre�lone przez producenta). 

9. Gwarancja nie obejmuje obni¿enia jako�ci produktu spowodowanego normalnym procesem 

zu¿ycia caùego produktu lub jego poszczególnych elementów.  
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Gwarancja 2 + 3 lata  

Manfrotto oferuje dwa poziomy gwarancji:  

 

1. Podstawowa, standardowa gwarancja obejmuje okres 24 miesiêcy na ogólnych zasadach, 

zgodnie z przepisami obowi¹zuj¹cymi w kraju.  

2. Drugi poziom gwarancji to �Gwarancja limitowana�. Ta dodatkowa przedùu¿ona gwarancja 

oferowana przez Manfrotto jako specjalne rozszerzenie �standardowej� gwarancji jest dostêpna 

bezpùatnie.  

 

Manfrotto �Limitowana gwarancja�  

 

Oprócz standardowej gwarancji Manfrotto oferuje dodatkowo rozszerzenie gwarancji o kolejne 3 lata. 

Rozszerzona �Limitowana gwarancja� Manfrotto jest bezpùatna i jest powi¹zana z wa¿n¹ gwarancj¹ 

standardow¹.  

 

Jak uzyskaã 3 letni¹ �Limitowan¹ gwarancjê� Manfrotto  

 

Posiadacze standardowej gwarancji Manfrotto mog¹ przedùu¿yã gwarancjê o kolejne 3 lata. W tym celu 

nale¿y zarejestrowaã swój produkt na stronie www.foto7.com.pl/gwarancja/ w okresie 12 miesiêcy od 

daty zakupu produktu (liczy siê data na dokumencie zakupu) 

 

Jak zarejestrowaã swój produkt?  

 

Produkt mo¿na zarejestrowaã na stronie www.foto7.com.pl/gwarancja/. Nale¿y wypeùniã wszystkie 

wymagane pola. Zarejestrowaã mo¿na tylko produkt z wa¿n¹ gwarancj¹ standardow¹, zakupiony u 

polskiego dystrybutora. Wymagane jest równie¿ posiadanie dowodu zakupu oraz wa¿nego adresu e-

mail.  

 

Warunki �Limitowanej gwarancji�  

 

1. "Limitowana gwarancja" oferowana przez Manfrotto, przysùuguje tylko pierwszemu nabywcy.  

2. "Limitowana gwarancja" obejmuje wyù¹cznie wady powstaùe z przyczyn tkwi¹cych w 

sprzedanym produkcie. 

3. W czasie trwania 3 letniego okresu �Limitowanej Gwarancji� Manfrotto zobowi¹zuje siê do 

wymiany lub naprawy - wedùug uznania serwisu - produktu lub uszkodzonego elementu pod 

warunkiem, ¿e usterka powstaùa na skutek wady materiaùowej lub produkcyjnej. 
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4. Je�li produkt zostaù zakwalifikowany do wymiany, a taki jak uszkodzony nie jest ju¿ dostêpny, 

wymiana mo¿e byã na aktualnie produkowany model o podobnych cechach, parametrach i 

funkcjonalno�ci. Gwarancja zamontowanych czê�ci zamiennych w ramach "Limitowanej 

gwarancji" jest ograniczona do 90 dni lub do koñca okresu gwarancji na produkt.  

5. "Limitowana gwarancja" nie obejmuje elementów lub caùego produktu, który w trakcie 

normalnej, intensywnej eksploatacji jeszcze w czasie trwania gwarancji ulegù caùkowitemu 

zu¿yciu. 

 

Manfrotto nie ponosi ¿adnej odpowiedzialno�ci za jakiekolwiek szkody, a w szczególno�ci szkody 

uboczne lub wtórne, równie¿ za obra¿enia ciaùa, uszkodzenie mienia, uszkodzenie lub utratê sprzêtu, 

utratê zysków lub przychodów, koszty wynajmu i innych dodatkowych kosztów, nawet je�li Manfrotto 

zostaùo poinformowane o mo¿liwo�ci wyst¹pienia takich szkód.  

 

Serwis gwarancyjny 

 

Aby skorzystaã z serwisu gwarancyjnego, Kupuj¹cy powinien skontaktowaã siê z punktem serwisowym 

i po uzgodnieniu przesùaã produkt lub uszkodzony element starannie zapakowany, z dowodem zakupu 

od dystrybutora Manfrotto lub sklepu, w którym produkt zostaù zakupiony.  

 

Akceptacja warunków gwarancji 

 

Akceptuj¹c tê rozszerzon¹ formê "Limitowanej gwarancji" Nabywca zgadza siê na wszystkie warunki 

zawarte w umowie pomiêdzy firm¹ Manfrotto a jej przedstawicielem w Polsce firm¹ Foto 7 s.c 

z siedzib¹ w Gliwicach, w sprawie rozszerzenia odpowiedzialno�ci Manfrotto jako producenta, zgodnie 

z prawem Polskim, kraju w którym produkt zostaù sprzedany.  

 

Przechowywanie, wykorzystywanie i dystrybucja dostarczonych informacji 

 

Wypeùniaj¹c formularz rejestracyjny i kwestionariusz oraz zaznaczaj¹c odpowiednie pola w formularzu, 

Nabywca upowa¿nia firmê Foto 7 s.c., jako bezpo�redniego przedstawiciela Manfrotto w Polsce do 

korzystania z informacji tam zawartych, które mog¹ byã wykorzystane do nastêpuj¹cych celów: 

 

1. Wypeùnianie zobowi¹zañ wynikaj¹cych z przedùu¿enia okresu gwarancji, w celu zaoferowania 

Pañstwu lepszej usùugi. 

2. Úledzenie sprzeda¿y produktów i wykrytych wad, w celu ulepszania istniej¹cych produktów. 

3. Do wykonywania badañ statystycznych i analiz trendów rynkowych w celu dopasowania oferty 

do potrzeb rynkowych. 

4. Do wysyùania drog¹ elektroniczn¹ naj�wie¿szych informacji i promocji produktów z oferty 

FOTO 7. 



5. Wszystkie dane bêd¹ przechowywane w formie elektronicznej przez Foto 7 s.c. z siedzib¹ 

w Gliwicach. W ka¿dej chwili mo¿na mieã wgl¹d w dane w naszym rejestrze i wyst¹piã o ich 

skasowanie, co bêdzie równoznaczne z rezygnacj¹ z rozszerzonej gwarancji. 

6. Bez rejestracji oraz bez pozytywnej zgody (przez zaznaczenie odpowiedniego pola) na 

wykorzystanie danych do wy¿ej wymienionych celów, nie bêdziemy w stanie udzieliã 

rozszerzonej "Limitowanej gwarancji". 


