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CERTYFIKAT 

Fabrycznie Certyfikowany Przyrząd Willteka 

Poniżej certyfikujemy iż  

Willtek 4202 S Cyfrowy Tester radiokomunikacyjny 

Numer seryjny xxxxxx 

Jest kompletnie odnowionym przyrządem. Oferuje on te same funkcje i możliwości jako nowe 

urządzenie tego samego typu. Wszystkie moduły certyfikowanego przyrządu zostały poddane 

przeglądowi i naprawie. Podejrzane jak również uszkodzone elementy zostały wymienione. Przyrząd 

został skalibrowany łącznie z adjustacją i weryfikacją aby spełnid dane jego specyfikacji. Rozszerzone 

testy zostały przeprowadzone również aby zapewnid standardy fabryczne Willtek.  

 DIGIMES udziela jednorocznej (12 mies.) gwarancji fabrycznej na ten produkt. 

Warunki gwarancji  

Gwarantujemy że przyrząd ten spełnia specyfikację I jej 
charakterystyczne możliwości I nie powinien posiadad uszkodzeo 
w/g zasad sztuki. My rezerwujemy sobie prawo do wystąpienia 

takowych w produkcie ale nie powinny one mied wpływu na użytek 
kontraktowy lub inne powody odmowy. 

 
 
 

Okres gwarancyjny trwa 12 miesięcy i rozpoczyna się od dostawy , 
jeśli dostawa jest częściowa , to może również zaczynad się od 

okresu wejścia do eksploatacji. Jeśli błędy montażowe lub 
opóźnienie w użytkowaniu jest więcej niż 3 miesiące wtedy okres 

gwarancyjny powinien zostad rozszerzony o ilośd czasu który został 
przekroczony. Gwarancja wygasa jeśli użytkownik lub strony trzecie 

dokonywały zmian lub napraw produktu lub jeśli produkt był 
używany niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi. 

Czynności konserwacyjne , przeglądy oraz kalibracja są wykluczone 
z zakresu świadczeo gwarancyjnych. 

Jakikolwiek występujące uszkodzenie musi byd raportowane do nas 
natychmiast ze szczegółami błędów. Mamy całkowitą wolnośd aby 
zdecydowad gdzie to uszkodzenie ma byd usunięte czy na miejscu u 

klienta czy w miejscu serwisowym wskazanym przez nas. Jeśli 
naprawa nie jest możliwa u klienta produkt musi zostad odesłany 
do miejsca wskazanego przez nas w odpowiednim opakowaniu 

fabrycznym na ryzyko klienta. 
 

Podczas wypełniania świadczenia gwarancyjnego jest naszym 
problemem czy wykryjemy uszkodzenie czy zastosujemy element 

zastępczy , dalsze reklamacje są wykluczone. W przypadku 
uszkodzeo programowych jesteśmy w stanie podad wskazówki jak 

je pominąd. Jeśli uszkodzenie nie jest naprawione w rozsądnym 
czasie , klient ma prawo domagad się postępu każde inne 

narzekania są wykluczone. 
 

Naprawa lub wymiana nie przedłuża okresu gwarancyjnego. 
 

W przypadku stwierdzenia że uszkodzenia nie podlegają gwarancji 
mamy prawo obciążyd klienta wszelkimi z tym związanymi 

kosztami. 
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