REGULAMIN UBEZPIECZENIA – „DOUBLE SCREEN”
Pkt 1
Ubezpieczenie gwarantuje w ciągu roku od dnia zakupu jednokrotną, bezpłatną wymianę
mechanicznie uszkodzonego wyświetlacza w modelu CUBE LTE.
Oferta UBEZPIECZENIE – „DOUBLE SCREEN” skierowana jest do klientów, którzy
w terminie do 31 grudnia 2016 r. zakupili urządzenie CUBE LTE na http://www.sklep.myphone.pl/
wraz z opcją: Ubezpieczenie „ DOUBLE SCREEN”
Aby skorzystać z ww. oferty klient zobowiązany jest do zgłoszenia myPhone reklamacji
telefonicznej pod nr 071 7177400
lub reklamacji mailowej pod adresem pomoc@myphone.pl lub przez formularz reklamacyjny
dostępny na stronie http://www.serwis-myphone.pl/add.php Jako opis uszkodzenia należy podać
„urządzenie objęte ofertą UBEZPIECZENIE – DOUBLE SCREEN”.
Urządzenie należy przesłać, na własny koszt, na adres Serwisu:
myPhone Sp.z o.o.
50-428 Wrocław
ul. Krakowska 119
Pkt 3
Termin realizacji usługi objętej Ubezpieczeniem wynosi 14 dni roboczych od dnia dostarczenia
urządzenia do serwisu myPhone Sp.z o.o. Z zastrzeżeniem pkt. 3) Warunków, Serwis odsyła
naprawione urządzenie na koszt klienta.

WARUNKI UBEZPIECZENIA
1) W ramach ubezpieczenia myPhone Sp. z o.o. wykona jedną, bezpłatną wymianę
wyświetlacza uszkodzonego mechanicznie.
2) Ubezpieczenie obowiązuje przez okres 12 miesięcy od daty zakupu urządzenia,
potwierdzonej paragonem, fakturą bądź innym dokumentem umożliwiającym gwarantowi
weryfikację tej daty.
3) W przypadku gdy, poza wyświetlaczem (TP / LCD) uszkodzeniu uległy również inne
elementy urządzenia myPhone przedstawi klientowi kosztorys dotyczący naprawy tych
elementów (zgodnie z obowiązującym cennikiem napraw płatnych, nie objętych
ubezpieczeniem ani gwarancją). W razie zgody klienta na naprawę innych niż wyświetlacz
uszkodzonych elementów koszt wymiany uszkodzonego wyświetlacza wynosi 0 PLN. W razie
braku zgody klienta na ww. naprawę myPhone nie dokona również bezpłatnej wymiany
uszkodzonego wyświetlacza i odeśle urządzenie do klienta na jego koszt.
4) Koszty przesyłki związane z dostarczeniem urządzenia do Serwisu oraz przesyłki powrotnej

ponosi klient.
5) Skorzystanie przez klienta z oferty niniejszego ubezpieczenia jest niezależne i nie pozbawia
klienta uprawnień przysługujących mu z tytułu udzielonej przez myPhone Sp. z o.o.
gwarancji.

