Odredbe i uvjeti "doživotnog jamstva dječje autosjedalice" za Avionaut dječje autosjedalice i
klauzule o informacijama:
1. “Doživotno jamstvo za dječju autosjedalicu” ( u daljnjem tekstu “Jamstvo”) dodatna je
vrsta jamstva koju daje proizvođač dječjih autosjedalica Avionaut, tj. tvrtka Ł.
KARWALA društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Szarlejki na adresi
ul.Łukaszewicza 172, 42-130 Szarlejka ( u daljnjem tekstu “Jamac”), prema ovdje
navedenim odredbama i uvjetima, pod uvjetom da vlasnik autosjedalice dovrši
registraciju navedenu pod 2. u nastavku.
2. Jamstvo se odobrava na zahtjev kupca dječje autosjedalice, nakon registracije
kupnje koristeći obrazac dostupnog na www.avionaut.com/gwarancja. Za registraciju
autosjedalice potrebno je dostaviti sljedeće podatke: ime, prezime, e-mail, adresu,
broj telefona, mjesto kupnje, pokrajinu, datum rođenja djeteta te je potrebno poslati
skeniranu sliku/fotografiju dokaza o kupnji. Dokaz jamstva je primljena potvrda o
primitku. Navedenu prijavu može podnijeti samo prvi vlasnik sjedala u roku od 28
dana od kupnje sjedala.
3. Jamstvo vrijedi u zemlji kupnje i provodi ga ovlašteni distributer ili putem
maloprodajnih mjesta koji nude Avionaut proizvode za prodaju.
4. Jamstvo pokriva sve nedostatke u proizvodnji u materijalu i radu, pod uvjetom da je
proizvod ugrađen na vozilo i korišten u skladu s Priručnikom, u normalnim uvjetima,
od strane prvog krajnjeg korisnika. Jamstvo se daje na razdoblje od 10 godina koje
odgovara “životnom vijeku autosjedalice”. Razdoblje od 10 godina se računa od
datuma kupnje autosjedalice, pod uvjetom da se registracija iz točke 2. napravi
unutar zadanog roka koji je naveden ispod 2.točke. Jamstvo se ne produžuje ako se
autosjedalica u jamstvenom roku zamijeni novom.
5. Pod jamstvom je moguće popraviti autosjedalicu ili je zamijeniti novom. Izbor načina
otklanjanja kvara i razmatranja prijave ostaje na Jamcu. Ako se model autosjedalice
više ne proizvodi, Jamac će zamijeniti autosjedalicu drugim dostupnim modelom, koji
najviše odgovara sjedalici koja se zamjenjuje.
6. Jamstvo ne pokriva: a) oštećenja nastala svakodnevnim korištenjem, kao što je
trošenje tkanine (Jamstvo ne pokriva šavove ili elemente od tkanine, pletenine i sl.),
b) prirodni gubitak boje i pogoršanje kvalitete materijala kao posljedica normalnog
starenja proizvoda, c) oštećenja proizvoda zbog slučajnog oštećenja, nepoštivanja
uputa za uporabu i pravila održavanja, nepravilne uporabe, nemara, požara,
izlaganja tekućinama ili drugim vanjskim uzroci.
7. U trenutku podnošenja reklamacije prema ovom Jamstvu, autosjedalica mora imati
sve oznake ili identifikacijski broj i može je servisirati samo osoba koja je za to
ovlaštena.

U skladu s člankom 13. st. 1. i 2. Opće uredbe o zaštiti podataka od 27. travnja 2016.
(GDPR), imajte na umu da:

 

Administrator vaših osobnih podataka je Ł. KARWALA Društvo s ograničenom
odgovornošću sa sjedištem u Szarlejki, na adresi ul.Łukaszewicza 172, 42-130
Wręczyca Wielka, NIP: 5742059942, upisano u Registar poduzetnika Državnog
sudskog registra od strane Okružnog suda u Częstochou XVII u Državnom sudu u
Częstochou Sudski registar pod KRS broj: 0000609014 ("Upravitelj"). 1. 2 Možete
nas kontaktirati: a) e-poštom na: avionaut@avionaut.com.
2. Vaši osobni podaci bit će obrađeni kako bi se dalo "jamstvo za život dječje
autosjedalice" ("Jamstvo") i kako bi stranke ostvarile prava i obveze koje proizlaze iz
danog Jamstva, tj. u skladu s člankom 6. stavkom (1.) (b) i (c) Uredbe (EU) 2016/679
Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u pogledu
obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te stavlja van
snage Direktivu 95/46/EC (Opća uredba o zaštiti podataka) i, u okviru preostalog
opsega - na temelju Vaše privole, u mjeri u kojoj je svaki put obuhvaćen privolom.
Pristanak se može dati, na primjer, za primanje komercijalnih i marketinških
informacija putem uspostavljenih komunikacijskih kanala.
3. Vaši osobni podaci neće se prenositi trećim stranama.
4. Davanje vaših osobnih podataka je dobrovoljno. Ne postoji zakonska obveza za
davanje osobnih podataka, međutim, davanje osobnih podataka potrebno je za
davanje Jamstva, što neće biti moguće ako odbijete dati osobne podatke.
5. Vaši podaci neće se obrađivati automatiziranim sredstvima, uključujući profiliranje {ili}
vaši će se podaci obrađivati u analitičkom, prodajnom i marketinškom profiliranju,
kako bi se materijali kojima se administrator obratio prilagodili vašim potrebama i
interesima te kako bi se izvršila mjerenja koja će omogućiti administratoru da
poboljša usluge koje pruža; Obvezujuće odluke nisu automatizirane.
6. Vaši osobni podaci neće se prenijeti u treću zemlju/međunarodnu organizaciju.
7. Vaši osobni podaci bit će pohranjeni tijekom razdoblja potrebnog za izvršavanje
obveza koje proizlaze iz danog jamstva i do ograničenja svih potraživanja proizašlih
iz ugovora o jamstvu.
8. Ako se obrada vaših osobnih podataka temelji na vašem pristanku za obradu vaših
osobnih podataka, imate pravo povući svoju privolu za obradu u bilo kojem trenutku.
Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina
povlačenja. Privolu se može povući slanjem izjave o povlačenju privole poštom ili emailom.
9. Imate pravo pristupa svojim podacima i pravo ispravljanja i brisanja ili ograničavanja
njihove obrade.
10. Imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, odnosno predsjedniku Ureda za
zaštitu podataka, kada smatrate da se obradom vaših osobnih podataka krše
odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka od 27. travnja 2016.
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