
Gwarancja Międzynarodowa Parker 

Niniejsza gwarancja jest udzielana przez firmę Parker i ma zastosowanie we wszystkich krajach poza 

Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, gdzie ma zastosowanie odrębna gwarancja. Twój artykuł 

piśmienniczy firmy Parker posiada dwuletnią gwarancję licząc od daty oryginalnego zakupu, w razie 

wystąpienia wad materiałowych lub produkcyjnych. W przypadku wykrycia wad produktu w okresie 

obowiązywania gwarancji Twój produkty firmy Parker zostanie bezpłatnie naprawiony lub 

wymieniony. Niniejsza gwarancja może zostać rozszerzona przez zarejestrowanie posiadanego 

produktu firmy Parker na stronie www.parkerpen.com 

Niniejsza gwarancja nie obejmuje rutynowych czynności konserwacyjnych ani uszkodzeń powstałych 

w wyniku nieprzestrzegania instrukcji dotyczących konserwacji produktu dostarczonych przez firmę 

Parker.  Niniejsza gwarancja nie obejmuje także naturalnego zużycia produktu wynikającego z jego 

użytkowania ani uszkodzeń spowodowanych przypadkowym lub celowym niewłaściwym jego 

zastosowaniem, wprowadzaniem zmian czy przeróbek lub naprawami przeprowadzanymi przez 

osoby nieuprawnione. Niniejsza gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń spowodowanych przez 

zastosowanie atramentów lub wkładów innych niż wyprodukowanych przez firmę Parker. Z 

wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej gwarancji oraz w zakresie dozwolonym przez przepisy 

prawa firma Parker nie udziela żadnych innych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, a w 

szczególności firma Parker wyklucza udzielenie gwarancji pokupności lub przydatności do 

określonego celu.  

Odpowiedzialność firmy Parker w ramach niniejszej gwarancji ograniczona jest do naprawy lub 

wymiany artykułu piśmienniczego. Firma Parker nie bierze odpowiedzialności, w ramach niniejszej 

gwarancji, za żadne szkody ani uszkodzenia przypadkowe lub będące konsekwencją celowych działań 

niezależnie czy były one do przewidzenia czy tez nie, chyba, że szkody takie wynikają z celowego 

działania, przeoczenia lub rażącego zaniedbania ze strony firmy Parker, bądź jej pracowników lub 

pośredników. W mocy pozostają inne prawa i środki prawne, określone przez odnośne przepisy 

prawa.  

Niektóre produkty mogą być wycofane z produkcji lub ich naprawa może być niemożliwa. W takim 

przypadku firma Parker zastrzega sobie prawo do zastąpienia produktu innym o porównywalnej 

wartości i podobnego typu. Aby skorzystać z usług w ramach niniejszej gwarancji prosimy zwrócić 

zakupiony produkt do dowolnego autoryzowanego punktu serwisowego firmy Parker, wraz z 

oryginalnym certyfikatem gwarancyjnym poprawnie wypełnionym przez autoryzowanego dealera 

(lub dowodem zakupu takim jak opatrzony datą paragon potwierdzający zakup reklamowanego 

produktu). 

Niniejsza gwarancja nadaje określone prawa. Można także posiadać inne uprawnienia wynikające z 

obowiązującego prawa, różniące się w zależności od stanu, kraju, na które niniejsza gwarancja nie ma 

wpływu, w tym, (ale nie wyłącznie) gwarancje prawne obejmujące wszelkie konsekwencje was 

produktów, niezależnie od tego czy wady takie są widoczne czy też nie. 


