
1. Podłączenie urządzenia Google Chromecast  

Podłącz Chromecast do sieci elektrycznej i do portu HDMI w 

telewizorze.  

 

 

2. Wybierz wejście TV  

Włącz telewizor i wybierz port HDMI, do którego podłączony 

jest Chromecast, jako wejście lub źródło.  

 
 

3. Włóż baterie do pilota  

Baterie znajdują się w zestawie 

 

 

4. Pobierz aplikację Google Home  

Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie telewizora i w 

aplikacji 

 



Pilot głosowy Chromecast  

 

Więcej informacji na temat pilota można znaleźć na stronie 

g.co/cast/remote. 

 

 

Naciśnij przycisk dla Asystenta Google i powiedz: "Co możesz 

dla mnie zrobić?" 



Zawartość opakowania: 

 

 

 

 

Chromecast                      Pilot     

 

 

 

Kabel zasilający     Zasilacz            2x Bateria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cieszymy się, że możemy Ci pomóc 

Aby uzyskać pomoc i wsparcie online, przejdź do g.co/cast/help 

Aby uzyskać więcej informacji na temat pomocy, przejdź do 

g.co/disabilitysupport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ograniczonej gwarancji oraz 

uwagi prawne dotyczące Google Chromecast (Google TV) i pilota 

głosowego Chromecast  
Niniejsza broszura zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i 

ograniczonej gwarancji oraz uwagi prawne, z którymi należy się zapoznać przed 

rozpoczęciem korzystania z urządzenia Chromecast i pilota. Wersja online tego 

dokumentu jest dostępna pod adresem g.co/cast/legal.  

Udostępnij Google Chromecast rodzinie i znajomym: Jeśli udostępniasz Chromecast 

innym osobom, powinieneś poinformować je, że ich interakcje mogą być 

przechowywane przez Google. Więcej informacji można znaleźć na stronie 

g.cothomeiguests. To łącze zawiera również informacje o tym, kto może, a kto nie 

może uzyskać dostępu do informacji przekazywanych przez użytkownika do 

urządzenia Chromecast.  

UWAGA: INFORMACJE DOTYCZĄCE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA, 

PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM  

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa: Postępuj zgodnie z poniższymi 

instrukcjami bezpieczeństwa, a także instrukcjami zawartymi w informacjach o 

bezpieczeństwie Chromecast (Google TV) na stronie g.co/castilegal, aby uniknąć 

uszkodzenia urządzenia, akcesoriów lub podłączonych urządzeń oraz 

zminimalizować ryzyko obrażeń, zakłóceń, uszkodzenia mienia i innych 

potencjalnych zagrożeń:  

- Należy ostrożnie obchodzić się z urządzeniem Chromecast i pilotem głosowym 

Chromecast. W przypadku demontażu, upuszczenia, zgięcia, wystawienia na 

działanie wysokiej temperatury lub ciśnienia, lub przebicia Chromecast lub pilota, 

mogą one ulec uszkodzeniu. Należy upewnić się, że Chromecast i zasilacz są 

dobrze wentylowane podczas użytkowania. Uszkodzenie urządzenia Chromecast, 

kabli lub zasilacza albo użytkowanie w wilgotnym środowisku lub w pobliżu gruzu 

może spowodować przegrzanie, pożar, porażenie prądem, obrażenia ciała lub 

uszkodzenie mienia urządzenia Chromecast lub innych przedmiotów. Należy unikać 

kontaktu z płynami, ponieważ może to spowodować zwarcie lub przegrzanie. 

Podczas użytkowania nie należy wystawiać Chromecasta na bezpośrednie działanie 

promieni słonecznych ani wilgoci.  

- Chromecast należy używać wyłącznie z dostarczonym zasilaczem i kablem lub 

kompatybilnymi akcesoriami ze sklepu Google Store lub autoryzowanego 

sprzedawcy Google (szukaj znaku "Made for" Google). Używanie niezgodnych 

akcesoriów może spowodować pożar, porażenie prądem, obrażenia ciała lub 

uszkodzenie urządzenia Chromecast i akcesoriów.  

- Zagrożenie uduszeniem: to urządzenie nie jest zabawką. Dzieci mogą 

przypadkowo udusić się kablami. Dlatego należy zawsze trzymać kabel urządzenia 

poza zasięgiem dzieci (w odległości co najmniej 1 m).  

 



BATERIE  

- Pilot zawiera baterie alkaliczne, które w przypadku uszkodzenia lub połknięcia 

mogą spowodować obrażenia. Przechowywać z dala od dzieci. W przypadku 

połknięcia baterii należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. W przypadku użycia 

nieodpowiedniej lub uszkodzonej baterii lub w przypadku niewłaściwej utylizacji 

istnieje ryzyko pożaru, wybuchu lub uszkodzeń spowodowanych m.in. wyciekiem. 

Baterii nie wolno otwierać, demontować, zgniatać, przebijać, podgrzewać ani spalać. 

Baterie alkaliczne nie mogą być ponownie ładowane.  

- Należy wymieniać wszystkie baterie w tym samym czasie. Nie wolno umieszczać 

zużytych baterii razem z nowymi. Nie należy używać baterii litowo-jonowych ani 

innych baterii o mocy większej niż 1,5V.  

 

UTYLIZACJA I RECYKLING  

Chromecast, pilot zdalnego sterowania, baterie i akcesoria należy utylizować 

zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Nie należy 

wyrzucać ich do odpadów domowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat 

recyklingu urządzenia, baterii i akcesoriów, przejdź na stronę 

tog.co/hardware/recycle. 

 

Serwis i wsparcie  
Pomoc i wsparcie online można znaleźć pod adresem g.coicast/help. Wysyłając 

Chromecast lub pilota do naprawy, użytkownik może otrzymać urządzenie zastępcze 

(zamiast oryginalnego urządzenia). Naprawa lub wymiana może spowodować utratę 

danych utworzonych przez użytkownika. 

Nota prawna 

Promieniowanie RF  
Należy zachować odległość 20 cm między urządzeniem Chromecast a ciałem. Jest 

to zgodne z warunkami testu na zgodność z wymaganiami dotyczącymi narażenia 

na promieniowanie RF. 

 
Pilot głosowy Chromecast został przetestowany i spełnia obowiązujące wymogi 

regulacyjne dotyczące promieniowania o częstotliwości radiowej (RF). 

 
Adres producenta:  

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 

 

Zakłócenia o wysokiej częstotliwości 
Google nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia radiowe lub 

telewizyjne spowodowane nieautoryzowanymi modyfikacjami urządzenia lub 

akcesoriów albo użyciem kabli lub akcesoriów innych niż określone przez Google. 

Użytkownik jest odpowiedzialny za usuwanie usterek spowodowanych 

nieautoryzowanymi modyfikacjami, zamianami lub połączeniami. Firma Google i jej 

autoryzowani sprzedawcy lub dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za 



jakiekolwiek szkody lub naruszenia prawa, które mogą wynikać z nieprzestrzegania 

przez użytkownika niniejszych warunków. 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE 
Niniejszym Google LLC oświadcza, że urządzenia radiowe typu GZRNL i G9N9N są 

zgodne z wymaganiami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE 

można znaleźć na stronie g.co/nest/conformity 

 
Wymogi lub ograniczenia zgodnie z dyrektywą 2014/53/UE 

Urządzenie jest przeznaczone do użytku wyłącznie w pomieszczeniach, podczas 

pracy w zakresie częstotliwości od 5150 do 5350 MHz w następujących krajach: AT, 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, F1, FR, HR, HU , 1E, IT, LT, LU, LV, MT, NL, 

PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK(NI), CH, IS, LI, NO, TR. 

 
Informacje o pasmach częstotliwości i mocy 

Unia Europejska 

Urządzenia wykorzystują następujące pasma częstotliwości w UE: 

 
Chromecast: 

Maksymalna moc transmisji częstotliwości radiowej: 

2400-2483,5 MHz, mniej niż 20 dBm EIRP 

5150-5250MHz, mniej niż 20dBm EIRP 

5250-5350MHz, mniej niż 20dBm EIRP 

5470-5725MHz, mniej niż 20dBm EIRP 

 
Pilot głosowy Chromecasta: 

Maksymalna moc transmisji częstotliwości radiowej: 

2400-2483,5 MHz, mniej niż 10 dBm EIRP 
 

Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 8296, 

Irlandia. 
 

 

 

 

 

 



Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

(WEEE) oraz dyrektywa w sprawie baterii i akumulatorów 

 
Symbol WEEE pokazany powyżej oznacza, że produkt lub baterie używane w 

produkcie muszą być usuwane oddzielnie od zwykłych odpadów domowych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i regulacjami, Po zakończeniu okresu użytkowania 

należy oddać produkt do punktu zbiórki wyznaczonego przez władze lokalne w celu 

bezpiecznego usunięcia lub recyklingu. Usuwając i poddając recyklingowi produkt, 

akcesoria elektryczne i baterie oddzielnie, pomagasz zachować zasoby naturalne 

oraz chronić zdrowie publiczne i środowisko. 

Google Chromecast, Google TV, logo G oraz powiązane znaki towarowe i logo są 

znakami towarowymi firmy Google LLC. 

 
Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos i symbol podwójnego D są znakami towarowymi 

firmy Dolby Laboratories. Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. 

Poufne i niepublikowane. Copyright 2012-2018 Dolby Laboratories. Wszelkie prawa 

zastrzeżone. 

Ograniczona gwarancja konsumencka na sprzęt komputerowy - 

EOG, Szwajcaria i Wielka Brytania  

Niniejsza ograniczona gwarancja ma zastosowanie, jeśli użytkownik jest 

konsumentem i nabył produkt Google ("Produkt Google") w EOG, Szwajcarii lub 

Wielkiej Brytanii, chyba że w sekcji dotyczącej danego kraju określono inaczej.  

Niniejsza ograniczona gwarancja jest dobrowolną gwarancją udzielaną przez 

producenta. Reguluje ona prawa, które istnieją niezależnie od praw przewidzianych 

przez prawo. Prawa ustawowe nie są ani ograniczone, ani zmniejszone przez 

niniejszą ograniczoną gwarancję. Oznacza to, że gwarancja stanowi dodatek do 

praw ustawowych, a nie zastępuje je. Jeśli produkt Google jest wadliwy, 

użytkownikowi mogą przysługiwać prawa ustawowe, których może dochodzić od 

firmy, która sprzedała mu produkt Google, w tym między innymi prawo do naprawy 

lub wymiany wadliwego produktu Google lub alternatywnie, w niektórych 

przypadkach i w niektórych krajach, prawo do zwrotu pieniędzy lub obniżenia ceny 

albo prawo do anulowania umowy i żądania odszkodowania lub zwrotu kosztów. 

 
Co obejmuje gwarancja i jak długo jest ważna? 
Google gwarantuje, że Produkt Google będzie wolny od wad materiałowych i 

wykonawczych w warunkach normalnego użytkowania, zgodnie z opisem w 

opublikowanych informacjach o produkcie, przez dwa lata od daty pierwotnego 

zakupu na terenie EOG, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii ("Ograniczona gwarancja"). 



Co nie jest objęte gwarancją? 
Ograniczona gwarancja obowiązuje tylko w EOG, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii i ma 

zastosowanie tylko wtedy, gdy użytkownik jest konsumentem i zakupił produkt 

Google od Google lub autoryzowanego sprzedawcy w EOG, Szwajcarii lub Wielkiej 

Brytanii. Niniejsza ograniczona gwarancja może być egzekwowana w dowolnym 

miejscu w EOG, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Ograniczona gwarancja dotyczy tylko 

składników sprzętowych (nie dotyczy żadnych elementów oprogramowania) 

produktu Google i nie ma zastosowania do uszkodzeń spowodowanych w 

następujący sposób: (1) normalnym zużyciem i uszkodzeniem; (2) wypadkiem; (3) 

niewłaściwym użyciem (w tym nieprzestrzeganiem opublikowanych informacji o 

produkcie); (4) zaniedbaniem; (5) demontażem (w tym otwarciem zewnętrznej 

obudowy Produktu Google lub próbą takiego otwarcia); lub. (6) przez modyfikację; 

lub (7) z przyczyn zewnętrznych, takich jak uszkodzenie przez wodę, kontakt z 

ostrymi przedmiotami, przemoc, nieprawidłowości w zasilaniu elektrycznym produktu 

Google lub ekstremalne temperatury lub warunki środowiskowe. Niniejsza 

ograniczona gwarancja nie gwarantuje nieprzerwanego lub wolnego od błędów 

działania produktu Google..  

Co zrobi firma Google? (jest to jedyny środek zaradczy w ramach ograniczonej 

gwarancji).  
Jeśli wada jest objęta niniejszą ograniczoną gwarancją, a użytkownik zwróci produkt 

Google w dwuletnim okresie gwarancyjnym, Google według własnego uznania (i) 

naprawi produkt Google przy użyciu nowych lub odnowionych części, aby zapewnić 

użytkownikowi produkt Google o funkcjonalności odpowiadającej nowemu 

produktowi Google; (ii) wymieni produkt Google na nowy lub odnowiony produkt 

Google o funkcjonalności odpowiadającej nowemu produktowi Google; lub (iii) w 

przypadku zwrotu produktu Google zwróci użytkownikowi cenę zakupu zapłaconą za 

produkt Google. Przez cały dwuletni okres ograniczonej gwarancji użytkownik nie 

musi udowadniać, że produkt Google był wadliwy w chwili dostawy (pod warunkiem, 

że wada jest objęta niniejszą gwarancją). Jeśli Google wymieni lub naprawi Produkt 

Google, wymieniony lub naprawiony Produkt Google będzie nadal objęty gwarancją 

przez pozostałą część pierwotnego okresu gwarancji lub przez okres gwarancji 

wynoszący 90 dni od daty dostarczenia wymienionego Produktu Google, w 

zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy. Przed wysłaniem Produktu 

Google należy wykonać osobną kopię zapasową wszystkich danych 

wygenerowanych przez użytkownika zapisanych w Produkcie Google (jeśli jest to 

możliwe w przypadku Produktu Google). Naprawa lub wymiana Produktu Google 

może spowodować utratę danych wygenerowanych przez użytkownika. Wszystkie 

zwrócone części, dla których użytkownik otrzymał wymianę, stają się własnością 

Google. Żadne z postanowień niniejszej ograniczonej gwarancji nie ogranicza ani nie 

wpływa w inny sposób na ustawowe prawa użytkownika w odniesieniu do Produktu 

Google. 

 

 



Jak zgłosić roszczenie? Aby zgłosić roszczenie na podstawie niniejszej 

Ograniczonej gwarancji, należy skontaktować się z zespołem pomocy technicznej 

Google dla swojego produktu Google pod adresem g.co/cast/contact. Potrzebne 

będzie imię i nazwisko, informacje kontaktowe oraz numer seryjny produktu Google. 

W celu zainicjowania roszczenia gwarancyjnego konieczne będzie także 

przedstawienie dowodu zakupu. Więcej informacji o tym, jak wykorzystujemy te 

informacje, można znaleźć w naszej polityce prywatności pod adresem g.co/privacy. 

Jeśli użytkownik złoży roszczenie z tytułu niniejszej ograniczonej gwarancji zgodnie 

z jej warunkami, Google pokryje koszt opakowania i odesłania produktu Google do 

Google z EOG, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii. Ponadto, jeśli wymiana lub naprawa 

zostanie dokonana przez Google, Google pokryje koszt opakowania i odesłania 

produktu Google do użytkownika z EOG, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii.  

Dalsze ograniczenia: Żaden pracownik ani agent firmy Google lub jej podmiotów 

stowarzyszonych, ani żadna osoba trzecia nie ma prawa modyfikować, rozszerzać 

ani zmieniać niniejszej Ograniczonej gwarancji. Jeśli jakiekolwiek postanowienie 

niniejszej Ograniczonej gwarancji lub jej części jest niezgodne z prawem lub 

niewykonalne, nie ma to wpływu na pozostałe postanowienia niniejszej Ograniczonej 

gwarancji.  

Niniejsza ograniczona gwarancja jest udzielana przez firmę Google LLC z głównym 

miejscem prowadzenia działalności pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, 

Mountain View, CA 94043, USA i przyznaje użytkownikowi określone prawa.  

Jeśli produkt Google został zakupiony w jednym z następujących krajów, 

zastosowanie mają następujące warunki:  

Jeśli zakup został dokonany we Francji:  

Sprzedawca odpowiada za wady zgodności Twojego produktu Google zgodnie z 

warunkami określonymi w artykule L. 217-4 i następnych francuskiego kodeksu 

konsumenckiego oraz za wady ukryte sprzedanego towaru zgodnie z warunkami 

określonymi w artykule 1641 i następnych francuskiego kodeksu konsumenckiego.  

Na zgłoszenie roszczenia z tytułu gwarancji zgodności użytkownik ma dwa lata od 

daty dostawy produktu Google. Po tym czasie można wybrać między naprawą a 

wymianą produktu Google zgodnie z warunkami kosztów określonymi w artykule L- 

217-9 francuskiego kodeksu konsumenckiego. W ciągu 24 miesięcy od dostawy 

użytkownik jest zwolniony z obowiązku przedstawienia dowodu na istnienie wady 

zgodności produktu Google.  

Mogą Państwo również zdecydować się na wystąpienie z roszczeniem z tytułu 

rękojmi za wady ukryte sprzedawanych towarów, określonym w art. 1641 

francuskiego kodeksu konsumenckiego, a następnie dokonać wyboru pomiędzy 

rozwiązaniem umowy sprzedaży a obniżeniem ceny sprzedaży, określonym w art. 

1644 francuskiego kodeksu konsumenckiego. Ponadto, w zależności od przypadków 

przewidzianych w art. 1645 i 1646 francuskiego kodeksu konsumenckiego, można 



domagać się odszkodowania lub uzyskać zwrot kosztów poniesionych w wyniku 

zakupu.  

Wyżej wymieniona ograniczona gwarancja nie ma zastosowania. W każdym 

przypadku Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu obowiązującej gwarancji 

ustawowej, a w szczególności za (i) wady zgodności określone w art. L. 217-4 i 

następnych francuskiego kodeksu konsumenckiego oraz (ii) wady ukryte określone 

w art. 1641 i następnych francuskiego kodeksu konsumenckiego.  

(i) W odniesieniu do gwarancji zgodności, zgodnie z art. L. 217-4 francuskiego 

kodeksu konsumenckiego, sprzedawca musi dostarczyć towar zgodny z umową i 

odpowiada za wady istniejące w momencie dostawy. Jest on również 

odpowiedzialny za wszelkie wady wynikające z opakowania, instrukcji montażu lub 

instalacji, jeśli zostały one wykonane przez sprzedającego lub na jego zlecenie. 

Zgodnie z art. L. 217-5 francuskiego kodeksu konsumenckiego, produkt jest 

uznawany za zgodny z umową w następujących warunkach:  

1) Produkt musi nadawać się do celu, jaki zwykle wiąże się z takimi produktami, 

oraz, w stosownych przypadkach,  

- odpowiadać opisowi sprzedawcy i mieć cechy, które sprzedawca wyjaśnił 

kupującemu w formie próbki lub modelu  

- oraz posiadać cechy, których kupujący może racjonalnie oczekiwać zgodnie z 

publicznymi oświadczeniami sprzedawcy, producenta lub przedstawiciela, w tym z 

reklamą i etykietą.  

2. Alternatywnie, produkt musi posiadać funkcje uzgodnione przez strony lub produkt 

musi odpowiadać specyficznym wymaganiom kupującego, o których kupujący 

poinformował sprzedającego i na które ten się zgodził.  

Zgodnie z artykułem L. 217-12 francuskiego kodeksu konsumenckiego, roszczenia z 

tytułu wad wygasają dwa lata po dostarczeniu produktu.  

Ponadto do okresu gwarancji biegnącego nadal na podstawie art. 217-16 

francuskiego kodeksu konsumenckiego dodaje się co najmniej siedmiodniowy okres 

zawieszenia, jeżeli kupujący powinien zwrócić się do sprzedawcy o dokonanie 

naprawy objętej gwarancją w ramach gwarancji handlowej udzielonej mu w związku 

ze sprzedażą lub naprawą towaru. Czas ten zaczyna biec od daty żądania naprawy 

przez kupującego lub od daty przekazania rzeczy do naprawy, jeśli jest ona 

późniejsza niż data żądania naprawy.  

(ii) Jeśli chodzi o wady ukryte, sprzedawca jest związany gwarancją na mocy art. 

1641 francuskiego kodeksu cywilnego z powodu wad ukrytych sprzedanego 

produktu, jeśli czynią one produkt niezdatnym do użytku zgodnie z przeznaczeniem 



lub ograniczają ten użytek w takim stopniu, że kupujący nie nabyłby produktu lub 

zapłaciłby za niego jedynie niższą cenę, gdyby wiedział o wadach. Zgodnie z art. 

1648 ust. 1 francuskiego kodeksu cywilnego kupujący musi dochodzić swoich 

roszczeń wynikających z wad ukrytych w ciągu dwóch lat od wykrycia wady. 

Jeśli produkt Google został zakupiony bezpośrednio w firmie Google:  

Aby zgłosić roszczenie w ramach tych gwarancji prawnych, należy skontaktować się 

z zespołem pomocy technicznej Google dla swojego produktu Google pod adresem 

g.co/casticontact.  

Będziemy potrzebować Twojego imienia i nazwiska, informacji kontaktowych oraz 

numeru seryjnego Twojego produktu Google.  

Jeśli zgłaszasz roszczenie na podstawie gwarancji zgodności, oprócz powyższych 

informacji musisz przedstawić dowód zakupu.  

Jeśli nie kupiłeś swojego produktu Google bezpośrednio od Google:  

Nadal masz możliwość złożenia roszczenia w ramach gwarancji wad ukrytych, 

kontaktując się z zespołem pomocy technicznej Google dla swojego produktu 

Google pod adresem g.co/cast/contact.  

Będziemy potrzebować Twojego imienia i nazwiska, informacji kontaktowych oraz 

numeru seryjnego Twojego produktu Google.  

Więcej informacji o tym, jak wykorzystujemy te informacje, można znaleźć w naszej 

polityce prywatności pod adresem g.co/privacy. 

Jeśli zakup został dokonany we Włoszech:  

Jako konsumentowi, oprócz niniejszej ograniczonej gwarancji, przysługują Państwu 

ustawowe prawa gwarancyjne dla konsumentów na podstawie art. 128-135 włoskiej 

ustawy o ochronie konsumentów (dekret ustawodawczy 206/2005). Niniejsza 

ograniczona gwarancja nie ma wpływu na ustawową gwarancję. Gwarancja 

ustawowa obowiązuje przez dwa lata od daty dostawy produktu Google i można się 

na nią powołać w ciągu dwóch miesięcy od wykrycia odpowiedniej wady.  

Pod warunkiem, że zakupu dokonano w Belgii:  

Jako konsumentowi, oprócz niniejszej ograniczonej gwarancji, przysługują Państwu 

ustawowe prawa gwarancyjne dla konsumentów zgodnie z przepisami dotyczącymi 

zakupu towarów konsumpcyjnych belgijskiego kodeksu cywilnego. Te ustawowe 

prawa gwarancyjne rozpoczynają się w dniu dostarczenia produktu Google. 

Niniejsza ograniczona gwarancja jest dodatkiem, który nie ma wpływu na ustawowe 

prawa gwarancyjne.  



Jeśli zakup został dokonany w Holandii:  

Jako konsumentowi, oprócz niniejszej ograniczonej gwarancji, przysługują Państwu 

prawa wynikające z przepisów dotyczących sprzedaży towarów konsumpcyjnych 

zawartych w księdze 7, tytuł 1 holenderskiego kodeksu cywilnego. Niniejsza 

ograniczona gwarancja ich nie narusza.  
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