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Razem dbajmy o Polską Gospodarkę                  Polski Producent Tonerów   od 1997 roku                   SERWIS DRUKAREK 

 

 
Z Tonerami TINTY.PL Twoje Drukarki są Bezpieczne ! 

 
Bezterminowa Gwarancja 

 

Na nasze produkty dajemy gwarancję na cały okres ich eksploatacji. 

Gwarantujemy również niezawodną pracę drukarek z naszymi tonerami. 

 
 

 

 Wszystkie tonery marki TINTY.PL są produkowane wyłącznie z oryginalnych kartridży. 

 Intraco sp. z o.o. gwarantuje prawidłową pracę kartridży marki TINTY.PL, przy zachowaniu warunków 

ich przechowywania i eksploatacji.  

 Gwarancji udziela się aż do momentu wyczerpania środka barwiącego (tonera, atramentu). 

 Gwarantujemy naprawę drukarki (bez względu na to, czy jest ona jeszcze objęta gwarancją producenta, 

czy nie) jeżeli bezpośrednią przyczyną awarii było zastosowanie produktu marki TINTY.PL lub 

kartridża, na którym wykonano usługę. Uszkodzenie drukarki musi być wcześniej zdiagnozowane w 

serwisie drukarek firmy Intraco. 

 Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń elektronicznych i mechanicznych kartridży, które wynikają 

z naturalnego zużycia, oraz uszkodzeń powstałych z winy użytkownika. 

 W przypadku wad produktów marki TINTY.PL lub niesatysfakcjonującej klienta, wykonanej przez nas 

usługi regeneracji kartridża, usuwamy usterkę na nasz koszt. 

 Do zgłoszenia reklamacyjnego (do pobrania z www.tinty.pl) konieczne jest dołączenie błędnego wydruku 

jeśli drukarka jest w stanie wykonać wydruk. 

 Stosowanie produktów marki TINTY.PL nie narusza praw patentowych producenta drukarki.  

 

 

Mając na uwadze zagwarantowanie klientowi dodatkowego zabezpieczenia firma INTRACO 

każdego roku wykupuje polisy ubezpieczeniowe w TUiR „WARTA” SA. Polisy gwarantują 

ubezpieczenie na wypadek awarii urządzeń drukujących spowodowanych eksploatacją kartridży 

marki TINTY.PL. 
 

 

 
 

 

Każdy nasz produkt oznaczony jest specjalną naklejką z unikalnym numerem.  

Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu znamy dokładną historię każdej kasety. 
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