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Ograniczona gwarancja
Australii i Nowej 7eLa.d:i.
okrós gwarancjina u*ądzenid odnowione (oprócz kabta USB) wynosijeden rok, ticząc od dalywydania dowodu zakupu'
*
oboliaĘaje roczna o8ra.iaona gwaranc.jć
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Technology corporation mogą udz'eiać wasnycn 8Warancji'

Warunki gwarancji
Parlgon' Niniejsza 8warancja dotygy Wyłącznię pieruszego nab}Mcy' Nie jest przenoszalna' Nie obe.jmule częścizu4'watnyth'
stosowne, na częśc; nadające

s:ę

do uĄrtku, których wy(jajność W poróWndniu

l nowni c7eśaidmi iest ideatvc7{a

tub tópsza.

zalUP:oneodfirmyMio]echnoios'corpordtionlubjejauroryzowanegosp2eddWry'

nalirikontaktowaci ę zlokatnyń aritóraowanym centiun sem'sowvmjirnv Mio _echrotopv Coróo.ation
NACZE]WNl\lEjsZt]GWARANcJl'FlRMAI'aiole.hnoio8ycoĘorationNIEUDZlFlAJAKlcHKolWliK
NNvcHGWARANtl|'WYRAŻNYcP
!l]P_?o-Y)]|YA)^Y_cl' P.o-lY!lĄsy!H RYNKowosćl l i,RZYDATNoścl W Kol\KRFTNYclłŹłs_bsowłNiłt_' ilńrvł Mi" ii'it ""i"!y ciJip*ti"" wVnł7Ńli'źii7iiX śil
lĄl!]'cH!!o'!WliK 40Bgwl4z^ry c)ł/4!4|r._c!}_Y!:f] !!E-W!'4iq\l9NJcH W NlNlĘsZĘ ocRANlczoNE] GwARANcJl. W5ZE!K|E DoMNlEMANE
Żosowl4zlNlł cwłRANcYJŃć
DRZEWlDZlANE PRAWEY 5Ą ocRA\ cZoNE Do WvRA1NlE \.]JĘTYcH WARUNKÓW \'NlEJsZE] ocRANlCloNEJ cWAąANcJl
Ograniczenie zadośćucrynienia
ocjPowiedzi oraŻ innych wyma3an specficu nych dla konkretnego sómisu,

oILEWYRA7NlFNlEoKREsLo'!o

Pomiędly stro.ami trlecimi a użyLkownikiem
Ńiniq!ujogranicze4iemazistojowaniebezwŻgLędunato,czyzgła5zanesążądaniaodszkodowania,
NiniejsŻe ograniczenie
auroryzowany

przedstawicie'

zosbipoinfoińowiny przez użykownika o moźllwości dochodzenia takich odszkodowań' Nińiejśżeoglaniczenie odpowiedzialnosci
w prąypadku roszczeń dotygąc'ch uszkodzenia ciała. '
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uastosovłania
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Gwarancja i pomoc techniczna
p-7e7 dwd lala od daty zakupu' W urzEdzeniach iypu sma.tPhone' alumuldto- objętyjesr sześ.iomiesięc7ną 8Warancją'
żeby uryskac informjcje na'1enat insiaIacji'końiiguracji' prosimy zapoznać się zó'siiócony. poe*ojniłiófi i roorćJzn:kiem użytkownika
probLem.

?::|::1"c
laprawre.

5eru;sowrych lVio skontaktJje się z

Mń achęca Państwaldo odwied7€nia

Parsvem'

aby UmóWić szczegóły odbioru i peesłania Państwd p.odLklu do (entrum sen,:5o^eBo ora/ jego bezpie!1Ęego

strony internetowe].5efui5u

ry_otJ Po

pod adresem

Póbrańia;'sćkcję FAQ oraz dziat pytań i'odpowiedżi' Zasoby te mogą pomóc Państwu wJoŻńiązaniu prob{emu z p1óóukeń.
Jeże1i problem będzie się ut.zym)ĄĄiał, ńogą Państwqodszukać nalŻe usługi senłisowe na strónie htip://seruice.mio-tech.aom/
Mogąteż Peństwo skoltaktówac się z
infolinię, deoniąc na numer +48 ']2 254 40 ']o
'aszą
Du iękujemy za zakup produktu Mio'
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Vyhlósenieoobmedzenejzóruke
Blitj1 e a l.ska'), ALst_ót i a 1a \ovom 1ela1de.
Zórućnó doba na obnoveiló haldvórovć V]irobky (okrem U5B kóbta)
* Plati.jednoroćnó obmedzenó zóruka'

a[ebo

je

jeden rok od dótumu PóVodnóho ŻakLipenia'

!}davatelia Vśak móźu poskytovat svoje VLastnó zóruky'

Zórućnó podmienky

len na vós, póvodnćho kuPujiceho' Nje je Prenosnć. NeŻahrnuje Vymenitelnć ćasti'

corporation, za opravenó poużitó diety, ktoró sćl wkonom rovnocennó alebo Lepśie ako novć dieLy'
Vśetkyvymenenć ćasti aiebo Vyrobky Vymenene V tejto zóruke sa stóVajÓ majetkon Mio TechnoLogy corPoration Tóto obmedzenó zźruka sa vztahuje Len na produkty zakupenó od
sPotoćnosti lvioTechnolo8y corPoration alebo od autoriŻovanóho predajcu MjoTechnology corPoration

servisom Mio Technology,Corporation

V TE]To ZARUKE' Mio Technology corporation NEPosKYTU]E Ź|ADNE ÓALślE ZARUKY, VvsLoVNE ALEBo PREDPoKLADANE, VRATANE
oKREM ToHo' Ćo.JE VvsLoVNE
'UVEDENń
AKvcHKotVEK PREDPoKLADANVCH ZARUK oBcHoDoVATEtNosTl A VHoDNosTi NA URĆlTć UĆELY' Mio TechnoLo8y corporation VYSLoVNE oDM ETA AKEKoIVEk ZARUKY,

KloątNlFsLLVFDENFVTEJTooBMFD7FNFJ7ARJKF'VsLlr\PRIDPoKLADANF7ARUKY1loRtMoŻLL(LADA-7,{io\'sJoBMLDZENENADoDYlLNl\lF]-oVvsLoVNEJ
oBMLDltNrl IARUKY.
obmedzenie nópravn)ich oPatreni
spoloćnost Mio TechnoLo8y Corporation nie je zodpovednó za żiadne śkody spósobenć

nóroky tretej strany aLebo vaśenźroky Voći tretej strane'
Toto obmedzenie 5a poużije pri żiadani nóhrady za śkodu a[ebo reklamócii podl'a tejto
zóruky aLebo ako reklamócii kvóLi prećinu (vrótane zanedbanja a striktnej ŻodPoVednosti
za uj'robok), zmluvnej rekLamócii alebo akejkoLvek inej rekLamócii' Tohto obmedzenia

corPoratjon boLi uPoŻorneni na możnost takejto śkody'Toto obmedzenie Zodpovednosti

Zóruka a poy'pora

smartPhone mó obmedzent zóruku V dlżke śest mesiacov.
nforTócie o inślalóci a 1astaveni najdete V strUćnom sp'ievod(ovi

a

sa

vśaknevztahuje na nóroky zo zranenl'

v Nóvode na pouŻlVdrie

prisluśen5tVo qirobku.
slużba Mio'
Mio Vóm odPonjća, aby ste navśtivili 5eruisnć WeboVó strónky na httP://seruice.mio-tech'com.

Postupujte

Ak problćm pretrVóVa, vyht'adajte na strónkach http://service'mio_tech'com/
opraVórenskÓ sluźbu.
Ak chcete !}użit 5Lużby naśej zókaŻnickej Linky' Votajte na ći5Lo 0B50 269 393'
Óakujeme vóm za zakupenie wrobku Mio'

podL'a

odkazu pre vóś región'

