NEC Display Solutions

Rozszerzona Gwarancja Na Lampę
Rozszerzona gwarancja na lampę Dodatkowa gwarancja nec na projektor
– wyłącznie dla klientów z sektora edukacyjnego
Oprócz standardowej gwarancji udzielanej na swoje projektory, NEC oferuje

Warunki Gwarancji

rozszerzoną gwarancję dla instytucji edukacyjnych i użytkowników z
sektora edukacyjnego*.

•

Gwarancja obejmuje wszystkie wady materiałów i wykonania lampy
poza wymienionymi poniżej.

Rozszerzona gwarancja jest udzielana instytucjom edukacyjnym, takim
jak szkoły, szkoły policealne, uniwersytety oraz instytucje szkoleniowe

•

Ministerstwa Obrony.
Gwarancja dla instytucji edukacyjnych obejmuje projektory NEC z serii

Czas pracy lampy jest ograniczony do zwykłych warunków działania
projektora określonych w instrukcji obsługi danego projektora.

•

Gwarancja lampy obejmuje brak możliwości włączenia lampy, a nie

M, ME, U, UM oraz P, a także wybrane modele z serii V i wydłuża okres

pogorszenie jakości emitowanego światła. NEC zapewni wymianę

gwarancyjny na lampę w tych projektorach ze standardowych 6 miesięcy

uszkodzonej lampy, zwrot gotówki nie jest możliwy.

do 3 lat** od daty zakupu.
•

Gwarancja nie obejmuje awarii lampy spowodowanej użytkowaniem
w warunkach odbiegających od zwykłych warunków działania, w tym
w dymie i w kurzu lub w innych warunkach niezgodnych z opisanymi
szczegółowo w instrukcji użytkownika. To samo ma zastosowanie
w przypadku niewystarczającego czyszczenia projektora i braku
częstej wymiany filtrów, zgodnie z zaleceniami. NEC zastrzega sobie
prawo ustalenia zasadności gwarancji.

Lista produktów, które można zarejestrować jest dostępna na stronie:

Rejestracja online na stronie www.nec-display-solutions.com/eduregistration

www.nec-display-solutions.com/eduregistration

w ciągu 6 tygodni od daty zakupu jest wiążąca i nie jest możliwe jej
przeniesienie.

* NEC zastrzega sobie prawo do sprawdzenia statusu każdego klienta lub
potencjalnego klienta jako kwalifikowanej instytucji edukacyjnej lub użytkownika
z sektora edukacyjnego. Szczegóły można znaleźć na stronie www.nec-displaysolutions.com
** maks. 3000 godzin pracy dla lampy w projektorach serii M, ME, UM, Pxx1,
Pxx3, Pxx4 i V oraz maks. 2500 godzin pracy dla lampy w projektorach serii
Pxx2 oraz maks. 2000 godzin pracy dla lampy w projektorach serii U.
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