
                                       
 

       
 
 

                   Garantinė prekės kortelė 

      Tel:+370 700 22844 ;  support@neoline.com 

                          www.neoline.com 

Serijinis įrenginio Nr.    WS490617C1987 
Prekės pavadinimas ir modelis .......Neoline Wide S-49............. 

Pardavimo data............................................................................. 

Pardavėjo parašas.........................................................................     

Pirkėjo parašas..............................................................................                

UAB „Neolainas“ suteikia  ribota 24  mėnesių   garantiją  elektronikos  prietaisui, kurį pirkėjas 
įsigijo ______________________________________________________,  nuo prekės įsigijimo 
datos. 

Ribota Garantija: 
• Ribota 1 metų garantija taikoma prietaiso maitinimo elementui. 

Garantija netaikoma: 
•    gedimams,  atsiradusiems netinkamai  prijungus  prietaisus  prie maitinimo šaltinio  arba dėl elektros 

tinklo sutrikimų; 

•   gedimams,  atsiradusiems dėl cheminių medžiagų  poveikio; 

•   prietaiso spalvos  pakitimui (pageltimui, uzteršimui  ir pan.); 

•   gedimams,  atsiradusiems  jungiant  gaminį į valstybinių  standartų   neatitinkančius  elektros tiekimo,  
telekomunikacijų, kabelių  tinklus, dėl kitų išorės veiksnių  (pvz., drėgmės  ar temperatūros poveikio ),  tai  pat  
netinkamai  elgiantis   su  prietaisu  (pvz.:  valymo,   skutimo   žymės,   įbrežimai  ar kitokie mechaniniai pažeidimai); 

•   gedimams  ar defektams, atsiradusiems pirkėjui transportuojant prietaisus; 

•   radus bandymo  patekti į prietaiso vidų pėdsakų; 

•   radus gaminio  konstrukcijos ar schemos  pakeitimų (išskyrus  aprašytus  vartotojo instrukcijoje); 

•   radus mechaninių pažeidimų; 



                                       
 

       
 
 

•  prietaiso ir priedų nusidėvėjimas dėl įprasto kasdieninio naudojimo (pvz., subraižymų ant korpuso ir pan.). 

•   radus  gedimų,   kurie  atsirado  į  prietaiso   vidų  patekus   pašaliniams  daiktams,   medžiagoms, skysčiams  ar 
gyvūnams  (pvz., vabzdčiams); 

•   radus gedimų,  kurie atsirado dėl standartų neatitinkančiu eksploatacinių medžiagų ar atsarginių dalių 
naudojimo; 

•    jeigu yra pažeista ar nuplėšta gamintojo plomba (lipdukas) ant prietaiso korpuso, kuri yra priklijuota gamintojo 
ar autorizuoto serviso; 

•    atsiradus gaminio defektams, panaudojus ne gamintojo programinę ir kompiuterinę įrangą;  

•    atsiradus gaminio defektams,  atnaujinus gamintojo įrangą, su  ne gamintojo siūloma programa; 

•   jeigu  gaminys,  skirtas  asmeniniam (buitiniam,  šeimos)  naudojimui, panaudotas verslo  veiklai vykdyti,  
siekiant  pelno,  gamybiniais bei kitais tikslais, neatitinkanciais tikrosios prietaiso paskirties; 

•    visais  kitais  atvejais,  kai  daikto  trūkumai   atsirado   dėl  to,  kad  pirkėjas  nesilaikė   vartotojo instrukcijos, 
arba daikto  trūkumai  atsirado del trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jegos; 

•   prietaisas buvo akivaizdžiai sąmoningai  sugadintas; 

•   prietaiso priedams (krovimo kabelis, USB kabelis, prietaiso laikikliai); 

•   gamintojas neatsako už žalą, patirtą dėl nekorektiškų montavimo darbų ir nekorektiško naudojimo. 

Garantija negalioja, jei: 
•   nepateikiamas kasos čekis ar kitas pirkimą įrodantis dokumentas; 

•   ji neteisingai užpildyta; 

•   trūksta antspaudo, išdavimo datos, pardavėjo ir pirkėjo parašo; 

Prašome įsirašyti visus asmeninius duomenis ir nustatymus kurios įrašytos prietaise. Mes neprisiimsime jokios 
atsakomybės už prarastus priedus, asmeninius duomenis ar nustatymus, įrašytus prietaise. 

Nekokybiškos prekės kurios pažeistos pagal aukščiau paminėtus punktus nėra gražinamos ir priekaištai nepriimami.  

UAB “Neolainas”, atsakingai pareiškia, kad gaminys Wide S-49 atitinka direktyvos 2014/30/ES 
esminius reikalavimus. Pilnas deklaracijos tekstas ir pilnas vartotojo vadovas yra svetainėje: 
www.neoline.com 

 

Šis ant įrangos ar baterijų esantis simbolis reiškia, kad atliekas reikia rinkti atskirai ir nešalinti 
su kitomis komunalinėmis atliekomis. Nebenaudojamos elektros ir elektronikos įrangos bei 
išeikvotų nešiojamų baterijų ir akumuliatorių negalima mesti i bendrą komunalinių atliekų 
srautą. Jie turi būti surenkami atskirai ir perduodami šių atliekų perdirbimui, taip tausojant 
gamtos išteklius. Šiose atliekose yra pavojingų medžiagų (švino, gyvsidabrio, kadmio, freonų, 
kitų toksinių elementų), todėl netinkamas šių gaminių atliekų šalinimas ar ardymas kelia 
grėsmę aplinkai ir žmonių sveikatai. 


