Jednoroczna Ograniczona Gwarancja La Roche-Posay – My Skin Track (Tylko urządzenia)
Jednoroczna Ograniczona Gwarancja La Roche-Posay jest dobrowolną gwarancją producenta.
Przyznaje prawa odrębne w stosunku do praw określonych na podstawie przepisów prawa
konsumenckiego, włączając w to, między innymi, prawa dotyczące towarów niespełniających
wymogów. Generalnie, korzyści wynikające Jednorocznej Ograniczonej Gwarancji La Roche-Posay są
oprócz a nie zamiast praw przysługujących na podstawie prawa konsumenckiego i Gwarancja ta nie
wyłącza, nie ogranicza lub nie zawiesza praw nabywcy wynikających z prawa konsumenckiego.
Konsumenci mają prawo dokonania wyboru czy będą żądad serwisu w ramach Jednorocznej
Ograniczonej Gwarancji La Roche-Posay czy w ramach przysługujących im praw na podstawie prawa
konsumenckiego. Ważne: Warunki Jednorocznej Ograniczonej Gwarancji La Roche-Posay nie mają
zastosowania do roszczeo na podstawie przepisów prawa konsumenckiego.
Uwaga: Wszystkie roszczenia zgłaszane na podstawie Jednorocznej Ograniczonej Gwarancji La RochePosay są uregulowane warunkami określonymi w niniejszym dokumencie gwarancji.
Na Paostwa produkt obejmujący urządzenie La Roche-Posay My Skin Track Sensor („Produkt”) zostaje
udzielona gwarancja na wady materiałowe na okres JEDNEGO (1) ROKU od daty pierwotnego zakupu
detalicznego („Okres Gwarancji”),przy założeniu, że Produkt używany jest zgodnie z instrukcją obsługi La
Roche-Posay, włączając w to, między innymi, specyfikacje dotyczące używania Produktu wraz z
urządzeniami osób trzecich (Np. kompatybilne urządzenia mobilne) i aplikacjąMy Skin Track, która
będzie okresowo aktualizowana. W przypadku wystąpienia wady w Okresie Gwarancji, La Roche-Posay
(za pośrednictwem sklepów Apple), według swojego uznania, (1) wymieni Produkt na produkt o
równoważnej funkcjonalności wykonany z nowych i/lub wcześniej używanych części, równoważnych z
nowymi pod względem działania i niezawodności lub, za Paostwa zgodą, na produkt, który będzie
przynajmniej funkcjonalnie równoważny zastępowanemu przez siebie produktowi, lub (2) zwróci
pierwotną cenę nabycia. Niniejsza gwarancja wyłącza zwykłe zużycie części eksploatacyjnych takich jak
baterie, chyba że wada wystąpi z powodu wady materiałowej lub robocizny, oraz wyłącza szkody
wynikające z niewłaściwego użycia, wypadku, modyfikacji, nieautoryzowanych napraw lub innych
przyczyn nie będących wadami materiałowymi i robocizny.
Uwaga: Niniejsza Ograniczona Gwarancja obejmuje jedynie Produkt stanowiący urządzenie My Skin
Track i nie obejmuje aplikacji My Skin Track.
L’Oréal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 62, 00-844 (dalej: La Roche-Posay)nie
gwarantuje, nie oświadcza lub nie zobowiązuje się, że będzie w stanie naprawid lub wymienid jakikolwiek
Produkt objęty niniejszą gwarancją bez ryzyka i/lub utraty informacji i/lub danych przechowywanych w
Produkcie. W żadnym przypadku La Roche-Posay nie będzie ponosid odpowiedzialności za (a) straty lub
szkody, których na moment zakupu Produktu nie można uznad za spowodowane naruszeniem przez La
Roche-Posay niniejszych warunków gwarancji; lub (b) straty spowodowane z winy użytkownika, utratę
danych lub utratę zysków bądź korzyści.
Wszelkie ograniczenia odpowiedzialności w ramach niniejszego dokumentu gwarancji nie będą dotyczyd
(i) śmierci lub obrażeo ciała na podstawie jakichkolwiek bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa
dotyczących odpowiedzialności za produkt; (ii) oszustwa lub nieprawdziwego oświadczenia; (iii) winy
umyślnej lub rażącego zaniedbania; (iv) bądź zawinionego naruszenia istotnych zobowiązao umownych.

WAŻNE OGRANICZENIE DOTYCZĄCE SERWISU.
La Roche-Posay zapewni serwis gwarancyjny poprzez zwrot do sprzedawcy detalicznego. Możecie
Paostwo zwrócid swój wadliwy Produkt do autoryzowanego sprzedawcy detalicznego, w którym
zakupiliście swój Produkt.
Jeśli jakikolwiek warunek zostanie uznany za nielegalny lub niewykonalny, zostanie wydzielony z
niniejszej gwarancji oraz nie będzie wpływad na legalnośd lub wykonalnośd pozostałych warunków.
Niniejsza gwarancja podlega przepisom prawa polskiego i będzie interpretowana zgodnie z tym prawem.

