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GWARANCJA MIĘDZYNARODOWA
Niniejsza gwarancja jest udzielana przez PARKER® i obowiązuje we wszystkich krajach oprócz Stanów Zjednoczonych i Kanady, gdzie obowiązuje oddzielna 
gwarancja. Artykuły piśmiennicze PARKER® są objęte dwuletnią gwarancją na wady materiałowe i produkcyjne, liczoną od daty zakupu. Jeśli w trakcie okresu 
gwarancyjnego okaże się, że produkt PARKER® jest wadliwy, zostanie on nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony. Niniejsza gwarancja nie obejmuje rutynowej 
konserwacji ani szkód powstałych na skutek niekonserwowania produktu zgodnie z instrukcjami zapewnionymi przez PARKER®. Ponadto, niniejsza gwarancja 
nie obejmuje normalnego zużycia na skutek eksploatacji, szkód powstałych na skutek przypadkowego lub umyślnego nadużycia lub użycia niezgodnego z 
przeznaczeniem, modyfikacji lub personalizacji bądź napraw wykonanych przez osoby, które nie są do tego upoważnione. Niniejsza gwarancja nie obejmuje 
również szkód powstałych na skutek korzystania z atramentów lub wkładów innych niż te produkowane przez PARKER®. Z wyjątkiem sytuacji przewidzianych 
w niniejszej gwarancji i w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, PARKER® nie udziela żadnych innych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, a także 
wyklucza wszelkie gwarancje pokupności i przydatności do określonego celu. Odpowiedzialność PARKER® na mocy niniejszej gwarancji będzie ograniczona do 
naprawy lub wymiany artykułu piśmienniczego. PARKER® nie będzie ponosić odpowiedzialności na mocy niniejszej gwarancji za jakiekolwiek szkody uboczne 
i/lub wynikowe, bez względu na to, czy są one do przewidzenia, z wyjątkiem przypadków, w których szkody te powstały w wyniku zamierzonego działania, 
zaniechania lub rażącego zaniedbania ze strony PARKER®. Inne prawa i środki naprawcze regulowane przez obowiązujące prawo pozostają w mocy. Niektóre 
produkty mogą nie być już produkowane lub ich naprawa może nie być możliwa. W takim przypadku PARKER® zastrzega sobie prawo do wymiany produktu 
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na artykuł o podobnej wartości i w podobnym stylu. W celach związanych z serwisowaniem na mocy niniejszej gwarancji należy oddać odnośny artykuł 
piśmienniczy do dowolnego autoryzowanego centrum serwisowego PARKER® wraz z dowodem zakupu, takim jak rachunek, wyszczególniającym datę zakupu i 
zakupiony produkt. Niniejsza gwarancja przyznaje posiadaczowi określone prawa. Ponadto przepisy prawa mogą przyznawać posiadaczowi dalsze prawa, które 
różnią się w zależności od regionu i kraju, na które niniejsza gwarancja nie ma wpływu, takie jak (między innymi) gwarancje prawne obejmujące skutki wad 
produktów, bez względu na to, czy wady te są widoczne. UWAGA: Nasadka pióra może spowodować niedrożność dróg oddechowych. Trzymać z daleka od ust. 
Z produktu nie powinny korzystać osoby poniżej 14. roku życia. 

SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DLA AUSTRALII
Następujące postanowienia będą obowiązywać oprócz GWARANCJI MIĘDZYNARODOWEJ, jeśli sprzedaży produktu PARKER® dokonano na terenie Australii. 
Nasze produkty dostarczane są z gwarancjami, których nie można wykluczyć na mocy australijskich praw konsumenta. Posiadacz ma prawo do otrzymania 
produktu zamiennego lub zwrotu kosztów w przypadku poważnych awarii oraz do otrzymania zadośćuczynienia w przypadku jakichkolwiek innych, możliwych 
do przewidzenia, strat lub szkód. Posiadacz ma ponadto prawo do naprawy lub wymiany produktu, jeśli produkt nie będzie spełniał standardów jakościowych, 
a wada nie będzie uznawana za poważną awarię. Wszelkie naprawy lub wymiany produktów będą dokonywane na koszt PARKER®, a posiadacz nie zostanie 
obciążony jakimikolwiek kosztami. Prosimy odwiedzić stronę www.parkerpen.com, aby znaleźć dane kontaktowe lokalnego centrum serwisowego.
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OGRANICZONA GWARANCJA
Niniejsza gwarancja jest udzielana przez PARKER® i obowiązuje w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
Artykuły piśmiennicze PARKER® są objęte dwuletnią gwarancją na wady materiałowe i PRODUKCYJNE, liczoną od daty zakupu. Jeśli w trakcie okresu 
gwarancyjnego okaże się, że produkt PARKER® jest wadliwy, zostanie on nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony. Niniejsza gwarancja może zostać 
rozszerzona przez rejestrację artykułu piśmienniczego PARKER® na stronie www.parkerpen.com.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje rutynowej konserwacji ani szkód powstałych na skutek niekonserwowania produktu zgodnie z instrukcjami 
zapewnionymi przez PARKER®.
Ponadto, niniejsza gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia na skutek eksploatacji, szkód powstałych na skutek przypadkowego lub umyślnego 
nadużycia lub użycia niezgodnego z przeznaczeniem, modyfikacji lub personalizacji bądź napraw wykonanych przez osoby, które nie są do tego 
upoważnione. Niniejsza gwarancja nie obejmuje również szkód powstałych na skutek korzystania z atramentów lub wkładów innych niż te produkowane 
przez PARKER®.
Z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w niniejszej gwarancji i w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, PARKER® nie udziela żadnych innych 
gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, a także wyklucza wszelkie gwarancje pokupności i przydatności do określonego celu. Odpowiedzialność 
PARKER® na mocy niniejszej gwarancji będzie ograniczona do naprawy lub wymiany artykułu piśmienniczego oraz PARKER® nie będzie ponosić 
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odpowiedzialności na mocy niniejszej gwarancji za jakiekolwiek szkody uboczne i/lub wynikowe, bez względu na to, czy są one do przewidzenia.
Niektóre produkty mogą nie być już produkowane lub ich naprawa może nie być możliwa. W takim przypadku PARKER® zastrzega sobie prawo do 
wymiany produktu na artykuł o podobnej wartości i w podobnym stylu.
W celach związanych z serwisowaniem na mocy niniejszej gwarancji należy oddać odnośny artykuł piśmienniczy do dowolnego autoryzowanego 
centrum serwisowego PARKER® wraz z oryginalnym certyfikatem gwarancji wypełnionym przez autoryzowanego dystrybutora (lub dowodem zakupu, 
takim jak rachunek, wyszczególniającym datę zakupu i zakupiony produkt). Niniejsza gwarancja przyznaje posiadaczowi określone prawa. Ponadto 
przepisy prawa mogą przyznawać posiadaczowi dalsze prawa, które różnią się w zależności od regionu i kraju, na które niniejsza gwarancja nie ma 
wpływu, takie jak (między innymi) gwarancje prawne obejmujące skutki wad produktów, bez względu na to, czy wady te są widoczne.
UWAGA: Nasadka pióra może spowodować niedrożność dróg oddechowych. Trzymać z daleka od ust. Z produktu nie powinny korzystać osoby poniżej 
14. roku życia.
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AKCESORIA PARKER® I OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA

Dostępna jest pełna gama atramentów, wkładów, rysików i gumek, które należy stosować z artykułami piśmienniczymi PARKER® w celu zapewnienia 
najlepszej możliwej wydajności produktu. Obiekty infrastruktury usługowej są dostępne za pośrednictwem lokalnych centrów serwisowych.
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WIECZNE PIÓRO 

▲ Standard

1

Deluxe

▲

2a 2b 3

Atrament w butelce Nabój atramentowy
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PORADY DOT YCZĄCE KORZYSTANIA I  UTRZYMANIA

Raz na jakiś czas należy przepłukać wieczne pióro zimną wodą. 
Więcej informacji znajduje się pod adresem www.parkerpen.com
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21 3

PIÓRO KULKOWE
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DŁUGOPIS /  
DŁUGOPIS ŻELOW Y

Parker Premier  
Sonnet  
Jotter

Duofold  
Urban  
Parker IM

Przed użycuem  
usuń zabezpieczenie  

z końcówki

2b3a2a1a 1b 3b

DŁUGOPIS 
ŻELOW Y
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PARKER 5TH™
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Consumer care:
Austria: +431206091071

Netherlands: +31202061335
Belgium: +3222008267

Switzerland: +41445118340
UK: +442030276892/-93

Italy: +390291483961
Germany: +4969380789901/-02

Spain: +34912718151
Portugal: +351217810496

France: +33228032531
Poland: +48616398005

US: 800-237-8736
CANADA: 1-800-387-7882 ext. 291 5729

APAC Pen Repair:  
1800 633 868 (ANZ)

400-821-3690 (China)
LATAM: 0800 200 1010

We would love to hear from you/N’hésitez pas à nous contacter. After Sales Service/Service Après-Vente : www.parkerpen.com

Product of/Produit de:
Newell Europe Sàrl 

Chemin de Blandonnet 10 
1214 Vernier - Switzerland

Represented in the EU by/ 
Représenté en UE par:
NWL France Services SAS 

738 rue Yves Kermen 
92100 Boulogne Billancourt - France

Represented in Poland by/ 
Représenté en Pologne par:

Newell Poland Services Sp.z.o.o.
Plac Andersa 7

Poznan, 61-894 - Poland




