
Gwarancja 2 + 8 lata

Produkty Manfrotto są objęte gwarancją na cele dla których są przeznaczone a także na brak wad 

fabrycznych materiału i rękojmi. 

Manfrotto oferuje dwa poziomy gwarancji:

1. Pierwszy poziom gwarancji jest standardowo zdefiniowany przez Polskie prawo.

2. Drugi  poziom  gwarancji  jest  określany  jako  „Gwarancja  limitowana”  oferowana  przez 

Manfrotto  jako specjalne rozszerzenie „standardowej” gwarancji i jest dostępna bezpłatnie.

“Standardowa gwarancja”

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

1. Strat spowodowanych uszkodzeniem i/lub nieprawidłowym użytkowaniem (niezgodnym z 

przeznaczeniem lub wykraczającym poza możliwości sprzętu określone przez producenta);

2. Zmiany,  modyfikacje lub naprawy tego produktu przez osoby inne niż serwis Manfrotto 

Foto 7s.c. lub serwis autoryzowany wyznaczony przez Polskiego dystrybutora – Foto 7 s.c.;

3. Nieprawidłowego użytkowania,  przeciążania,  rzucania,  kopania,  łamania,  wyginania,  oraz 

innych form nieszanowania sprzętu;

4. Użycie produktu w sposób inny niż ten, dla którego został zaprojektowany;

5. Wysyłki produktu do serwisu Manfrotto w Foto 7 s.c. w Gliwicach. 

Manfrotto “Limitowana gwarancja”: 8 letnie darmowe rozszerzenie gwarancji 

1. Oprócz  standardowej  obowiązkowej  gwarancji  powyżej,  Manfrotto  oferuje  ograniczone 

dodatkowe 8 letnie rozszerzenie gwarancji  zgodnie z zasadami w poniższych warunkach. 

Rozszerzona  gwarancja Manfrotto jest bezpłatna i nie ma wpływu na obowiązkowy "Okres 

gwarancji". 



Jak uzyskać 8 letnią „Limitowaną gwarancję” Manfrotto

Aby  uzyskać  dodatkowy  okres  gwarancji  należy  zarejestrować  swój  produkt  na  stronie 

www.foto7.com.pl/gwarancja/ w okresie 12 miesięcy od daty zakupu produktu (liczy się data na 

rachunku zakupu)

Jak zarejestrować swój produkt?

1. Aby zarejestrować swój produkt wejdź na stronę www.foto7.com.pl/gwarancja/ . Uzupełnij 

wszystkie wymagane pola. Pamiętaj, produkt musi pochodzić od polskiego dystrybutora i 

musisz posiadać rachunek zakupu oraz ważny adres e-mail.

2. Trzymaj  swój  rachunek  zakupu  wraz  z  pudełkiem  (pudełko  z  nalepką  dla  produktów 

zakupionych po 1 lipca 2011) aby móc skorzystać z gwarancyjnej naprawy produktu.

Warunki „Limitowanej gwarancji”

1. "Limitowana gwarancja" oferowana przez Manfrotto, gwarantuje (pierwszemu) nabywcy, 

tylko to, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych w warunkach 

normalnych i  korzystanie przez dodatkowy okres 3 lat  ponad i  poza standardowy okres 

nałożony przez prawo. 

2. W ciągu 8 lata trwania „Limitowanej Gwarancji” Manfrotto zobowiązuje się do wymiany lub 

naprawy,  według  uznania  serwisu,  produktu  lub  uszkodzonej  części  na  skutek  wady 

materiałowej lub produkcyjnej.

3. Jeśli oryginalny produkt ma być zastąpiony, wymiana może być dokonana na obecny model 

(jeśli  uszkodzony  jest  już  nieprodukowany)  o  tej  samej  jakości  i  funkcji  równoważnie. 

Gwarancja jakichkolwiek części zamiennych jest ograniczona do 90 dni. 

Gwarancja nie obejmuje

1. Strat spowodowanych uszkodzeniem i/lub nieprawidłowym użytkowaniem (niezgodnym 

z  przeznaczeniem  lub  wykraczającym  poza  możliwości  sprzętu  określone  przez 

producenta);

2. Zmiany, modyfikacje lub naprawy tego produktu przez osoby inne niż serwis Manfrotto 

Foto 7s.c. lub serwis autoryzowany wyznaczony przez Polskiego dystrybutora – Foto 7 

s.c.;

http://www.foto7.com.pl/gwarancja/
http://www.foto7.com.pl/gwarancja


3. Nieprawidłowego  użytkowania,  przeciążania,  rzucania,  kopania,  łamania,  wyginania, 

oraz innych form nieszanowania sprzętu;

4. Użycie produktu w sposób inny niż ten, dla którego został zaprojektowany;

5. Wysyłki produktu do serwisu Manfrotto w Foto 7 s.c. w Gliwicach. 

Manfrotto w żadnym wypadku nie ponosi  odpowiedzialności  za jakiekolwiek a w szczególności 

szkody uboczne lub wtórne, w tym, ale nie tylko, obrażenia ciała, uszkodzenie mienia, uszkodzenie 

lub utratę sprzętu, utratę zysków lub przychodów, koszty wynajmu i inne dodatkowe koszty, nawet 

jeśli Manfrotto zostało poinformowane o możliwości wystąpienia takich szkód. 

Serwis gwarancyjny

Aby  uzyskać  serwis  gwarancyjny,  Kupujący  powinien  przesłać  produkt  lub  uszkodzoną  część, 

starannie  zapakowaną  w  oryginalne  opakowanie  wraz  z  dowodem  zakupu  od  dystrybutora 

Manfrotto lub sklepu, w którym produkt został zakupiony. Koszty wysyłki są po stronie nabywcy. 

Akceptacja warunków gwarancji

Akceptując tę rozszerzoną gwarancję, zgadzasz się na warunki całości umowy pomiędzy Manfrotto 

reprezentowanym  przez  Foto  7  s.c  z  siedzibą  w  Gliwicach  w  sprawie  rozszerzenia  Naszej 

odpowiedzialności jako producenta zgodnie z prawem Polskim, gdzie  produkt został sprzedany.  

Przechowywanie, wykorzystywanie i dystrybucja dostarczonych informacji

Wypełniając formularz rejestracyjny, kwestionariusz i zaznaczając odpowiednie pole w formularzu, 

upoważniasz Foto 7 s.c. jako bezpośredniego przedstawiciela Manfrotto w Polsce do korzystania

z informacji, które służą do następujących celów:

1. Wypełnianie naszych zobowiązań w ramach ograniczonego przedłużenia gwarancji, w celu 

zaoferowania Państwu lepszej obsługi.

2. Śledzenie sprzedaży produktów, partii produkcyjnych i wady, w celu poprawy istniejących 

produktów.

3. Do wykonywania badań statystycznych i analiz trendów rynkowych w celu poprawy nowych 

produktów.



4. Do  wysyłania  drogą  elektroniczną  najświeższych  informacji  dotyczących  produktów 

Manfrotto, Kata, National Geographic i Bowens.

5. Twoje  dane  będą  przechowywane  w  formie  elektronicznej  przez  Foto  7  s.c.  z  siedzibą

w Gliwicach, i mogą być przekazywane dealerom Manfrotto w Polsce do naprawy danego 

produktu w ramach ograniczone przedłużenie gwarancji. Możesz napisać do nas w każdej 

chwili aby zobaczyć kopię informacji, które mamy zapisane. W każdej chwili możesz prosić

o skasowanie danych co jest równoznaczne z rezygnacją z rozszerzonej gwarancji.

6. Bez rejestracji oraz bez pozytywnej zgody (przyznawana przez zaznaczenie odpowiedniego 

pola)  na  wykorzystanie  danych  do  wyżej  wymienionych  celów,  nie  będziemy  w  stanie 

udzielić rozszerzonej gwarancji.


