SILOG DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Warunki programu
„UBEZPIECZENIE NA ZAWSZE LUB SERWIS
EXTRA”
1. Nożyczki Tondeo oraz seria Jaguar Black Line pochodzące z dystrybucji firmy Silog przy sprzedaży
otrzymują dożywotnią gwarancję na wady materiałowe.
2. W wybranych modelach nożyczek Tondeo i Jaguar pochodzących z dystrybucji firmy Silog,
gwarancja zostaje poszerzona na podzespoły takie jak: amortyzatory, śruby, podkładki na okres 2 lat
od zakupu.
3. Nożyczki Tondeo oraz seria Jaguar Black Line, pochodzące z dystrybucji firmy Silog otrzymują
dodatkowy kupon na regenerację przynależący do danego modelu nożyczek.
4. Kupon jest bezterminowy a warunkiem skorzystania z kuponu jest fizyczne dostarczenie nożyczek w
oryginalnym opakowaniu, wraz z kuponem i dowodem zakupu do:
Autoryzowanego Centrum Serwisowego
urządzeń i narzędzi fryzjerskich
Ermila, Tondeo i Jaguar w Polsce
Silog Sp. z o.o. Sk.
ul. Wiertnicza 149
02-952 Warszawa
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osobiście, wysyłkowo lub przez jeden z naszych Partnerskich Serwisowych Punktów Przyjęć których
aktualna lista znajduje się na stronie www.silog.pl
Kupon jednorazowy uznaje się za nieważny jeśli nie został wypełniony przy zakupie przez
sprzedawcę, gdy numery certyfikatu przypisane do danego kuponu są inne niż znajdujące się na
opakowaniu, gdy widoczne są ślady przerabiania kuponu oraz w przypadku braku certyfikatów
oryginalności firmy Silog.
Istnieją dwa rodzaje kuponów jednorazowych 50% i 100% upoważniające do regeneracji
bezpośrednio u dystrybutora na warunkach:
 Kupon 100% - upoważnia do jednorazowego ostrzenia nożyczek z rabatem w wysokości
100% - powyższe kupony załączane są do nożyczek Tondeo serii E-Line, S-Line, Premium
oraz Jaguar Black Line
 Kupon 50% - upoważnia do jednorazowego ostrzenia nożyczek z rabatem w wysokości 50%
- powyższe kupony załączane są do nożyczek Tondeo serii A-Line oraz C-Line
Cennik regeneracji nożyczek jest dostępny w siedzibie firmy Silog, w siedzibie naszych
Serwisowych Punktów Przyjęć na terenie Polski oraz na stronie www.silog.pl
Chcąc skorzystać z gwarancji na nożyczki muszą one zostać dostarczone w oryginalnym
opakowaniu z kopią lub oryginałem dowodu zakupu (faktura lub paragon). Opakowanie musi być
oznaczone certyfikatem oryginalności z logiem oficjalnego dystrybutora - firmy Silog.
W przypadku niespełnienia któregokolwiek z powyższych warunków ACS Silog ma prawo
odmówić naprawy na warunkach gwarancji.
Regulację działania ASC reguluje jego regulamin.
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