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Warunki gwarancji ULTRA LIFE, 
XENARC® ULTRA LIFE
 
Firma OSRAM udostępnia bezpłatne zamienniki, jeżeli żarówki do reflektorów przednich OSRAM ULTRA LIFE okażą 
się wadliwe w okresie trwania gwarancji, o ile żarówka była użytkowana niekomercyjnie. Okres gwarancji dla żarówek 
do reflektorów przednich OSRAM ULTRA LIFE to trzy lata. Rejestrując produkty online na stronie www.osram.pl/
gwarancja-ultralife, możesz przedłużyć gwarancję żarówek halogenowych do reflektorów przednich do czterech lat.

Żarówki do reflektorów przednich OSRAM XENARC ULTRA LIFE, które zostały zarejestrowane na stronie www.osram.
pl/gwarancja-ultralife, są objęte gwarancją na okres 10 lat. 

Pamiętaj, że musisz zarejestrować produkty online w ciągu 30 dni od zakupu. Do rejestracji wymagany jest dowód 
zakupu.

Gwarancja dotyczy tylko żarówek zamiennych w oryginalnym opakowaniu firmy OSRAM. Roszczenia gwarancyjne 
można zgłaszać tylko w krajach z listy.

Warunki gwarancji 

 — Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu z dowodu zakupu.
 — Firma OSRAM zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia roszczenia gwarancyjnego po zbadaniu żarówek. 
 — Bieg okresu gwarancji nie zostanie odnowiony po wysłaniu żarówek zamiennych przez firmę OSRAM.
 — Gwarancja zostanie unieważniona, jeżeli żarówki XENARC® ULTRA LIFE zostaną wyjęte i będą używane w innym 
pojeździe. 

 — Przedłużona gwarancja dzięki rejestracji online dotyczy tylko produktów, które zostały wprowadzone na rynek  
po 1 września 2016 r.

Jeżeli produkt został zarejestrowany online, zachowaj poświadczenia użytkownika do portalu online, aby móc później 
zgłaszać roszczenia. Firma OSRAM oferuje trzyletnią gwarancję na żarówki halogenowe ULTRA LIFE bez rejestracji 
online. Jeżeli produkt nie zostanie zarejestrowany online, przechowuj dowód zakupu w bezpiecznym miejscu przez 
cały okres trwania gwarancji na wypadek konieczności zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego.

W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z serwisem produktów samochodowych firmy OSRAM:  
automotive-service@osram.com

Jak mogę zgłosić roszczenie gwarancyjne? 

Jeżeli produkty zostały zarejestrowane online, używając poświadczeń użytkownika, zaloguj się w portalu online 
 www.myosram.com. Więcej informacji możesz znaleźć na karcie „Moje zarejestrowane produkty”. Wypełnij formularz 
roszczenia i prześlij go wraz z uszkodzoną żarówką (lub żarówkami) na własny koszt w zabezpieczonym opakowaniu 
na adres kontaktowy działu roszczeń gwarancyjnych firmy OSRAM. Wysyłając niezarejestrowane online żarówki do 
reflektorów przednich OSRAM ULTRA LIFE w trzyletnim okresie gwarancji, należy dołączyć dowód zakupu. Jeżeli 
roszczenie zostanie uznane, otrzymasz bezpłatne żarówki zamienne. Ustawowe prawa odnośnie wad produktów 
pozostają nienaruszone.
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Light is OSRAM
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