- najlepsze zobaczysz z nami -

katalog lunet widokowych
na monety oraz bez monet
Nasza firma istnieje od 1986 r. Jesteśmy najstarszym i największym krajowym
producentem sprzętu optycznego. Specjalizujemy się w budowie
profesjonalnych obserwatoriów astronomicznych , planetariów mobilnych
i systemów prototypowych.
Ponadto oferujemy panoramiczne lunety widokowe na monety, mikroskopy,
zestawy do wizualizacji, lornetki oraz akcesoria.

strona 2
model:

Uniwersał Wrzutowa Jeden 25x80mm

luneta widokowa na monety z mechanizmem wrzutowym

Opis: solidny aluminiowy odlew, wykończenie ze
stali nierdzewnej, odporność na słońce, specjalnie
zaprojektowana do minimalnego poboru prądu z
akumulatora, do wyboru kilka kolorów.

- Technologia soczewki: BaK 4
- Powiększenie 25x
- Soczewka główna (obiektyw): 80mm
- Zabezpieczenie przed włamaniem i
uszkodzeniem
- Okular szerokokątny
- Specjalne soczewki z powłokami
minimalizującymi wady optyki
- Można używać w nocy do astronomii
(Księżyc, planety, głębokie niebo)

Cena: 9999 zł brutto (za komplet)
Wysyłka: gratis (w szczególnych przypadkach możliwość
transportu i montażu u klienta)

Wysyłka: gratis kurier DPD
Paczka: opakowanie na palecie euro
Waga całego kompletu: około 30 kg z opakowaniem
Informacja dotycząca zamówienia: transfer bankowy po otrzymaniu
faktury zaliczkowej
Czas realizacji: okres oczekiwania do ustalenia
Luneta jest skonfigurowana i gotowa do działania – włączenie lunety
następuje poprzez naciśnięcie przycisku ON

* Prosimy zauważyć że lunety są oferowane z różnymi rodzajami wrzutnika tzn. na różne monety. Przed złożeniem zamówienia prosimy
o określenie rodzaju monet, jakich będą Państwo używać – domyślnie będzie to moneta o nominale 2 zł (jest możliwość dostosowania
mechanizmu do żetonów oraz wykonania żetonu i grawerki według projektu klienta za dopłatą)
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model:

Uniwersał Wrzutowa Dziesięć

25x100mm

luneta widokowa na monety z mechanizmem wrzutowym

Cena: 10999 zł brutto
Wysyłka: gratis (w szczególnych przypadkach możliwość
transportu i montażu u klienta)

Wysyłka: gratis kurier DPD
Paczka: opakowanie na palecie euro
Waga całego kompletu: około 30 kg z opakowaniem
Informacja dotycząca zamówienia: transfer bankowy po
otrzymaniu faktury zaliczkowej
Czas realizacji: okres oczekiwania do ustalenia
Luneta jest skonfigurowana i gotowa do działania –
włączenie lunety następuje poprzez naciśnięcie przycisku ON
Opis: solidny aluminiowy odlew, wykończenie ze stali nierdzewnej, odporność na słońce, elektronika specjalnie
zaprojektowana do minimalnego poboru prądu z akumulatora, do wyboru kilka kolorów.

-

Technologia soczewki: BaK 4
Powiększenie 25x
Soczewka główna (obiektyw): 100mm
Zabezpieczenie przed włamaniem i uszkodzeniem
Okular szerokokątny
Specjalne soczewki z powłokami minimalizującymi wady optyki

* Prosimy zauważyć że lunety są oferowane z różnymi rodzajami wrzutnika tzn. na różne monety. Przed złożeniem zamówienia prosimy
o określenie rodzaju monet jakich będą Państwo używać – domyślnie będzie to moneta o nominale 2 zł (jest możliwość dostosowania
mechanizmu do żetonów oraz wykonania żetonu i grawerki według projektu klienta za dodatkową opłatą) .
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model:

Uniwersał Dwadzieścia

50x80mm

luneta widokowa na monety z mechanizmem wrzutowym

Opis: solidny aluminiowy odlew, wykończenie ze stali nierdzewnej, odporność na słońce, elektronika specjalnie
zaprojektowana do minimalnego poboru prądu z akumulatora, do wyboru kilka kolorów.

Cena: 9999zł brutto (za komplet)
Wysyłka: gratis (w szczególnych przypadkach możliwość
transportu i montażu u klienta)
Wysyłka: gratis kurier DPD
Paczka: opakowanie na palecie euro
Waga całego kompletu: około 30 kg z opakowaniem
Informacja dotycząca zamówienia: transfer bankowy po
otrzymaniu faktury zaliczkowej
Czas realizacji: okres oczekiwania do ustalenia
Luneta jest skonfigurowana i gotowa do działania – włączenie
lunety następuje poprzez naciśnięcie przycisku ON

- Powiększenie 50x
- Pole widzenia (FOV) 72 stopnie
- Ilość soczewek w okularze: 5
- Powłoki na soczewkach: tak , FMC
- Soczewka główna (obiektyw): 80mm
- Zabezpieczenie przed włamaniem i
uszkodzeniem
- Okular szerokokątny
- Specjalne soczewki z powłokami
minimalizującymi wady optyki
- Zalecane przeznaczenie: w nocy do astronomii
(Księżyc, planety, głębokie niebo)

* Prosimy zauważyć że lunety są oferowane z różnymi rodzajami wrzutnika tzn. na różne monety. Przed złożeniem zamówienia prosimy
o określenie rodzaju monet jakich będą Państwo używać – domyślnie będzie to moneta o nominale 2 zł (jest możliwość dostosowania mechanizmu
do żetonów oraz wykonania żetonu i grawerki według projektu klienta za dodatkową opłatą ).
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model:

Uniwersał Dziesięć

25x80mm

panoramiczna luneta widokowa bez mechanizmu wrzutowego

Opis: solidny aluminiowy odlew, wykończenie ze stali nierdzewnej, odporność na słońce, specjalnie zaprojektowana
do idealnego ostrzenia obrazów na krajobrazie, do wyboru kilka kolorów.

Cena: 8499zł brutto ( za komplet)
Wysyłka: gratis (w szczególnych przypadkach możliwość
transportu i montażu u klienta)

Wysyłka: gratis kurier DPD
Paczka: opakowanie na palecie euro
Waga całego kompletu: około 30 kg z opakowaniem
Informacja dotycząca zamówienia: transfer bankowy po otrzymaniu
faktury zaliczkowej
Czas realizacji: okres oczekiwania do ustalenia

- Technologia soczewki: BaK 4
- Powiększenie 25x
- Soczewka główna (obiektyw): 80
mm
- Zabezpieczenie przed włamaniem i
uszkodzeniem
- Okular szerokokątny
- Specjalne soczewki z powłokami
minimalizującymi wady optyki
- Można używać w nocy do astronomii
(Księżyc, planety, głębokie niebo)

* Podstawa stalowa. Mocowanie do podłoża za pomocą czterech śrub rozporowych – zalecane mocowanie do betonu.
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model:

Uniwersał Jedenaście

25x100mm

panoramiczna luneta widokowa bez mechanizmu wrzutowego

Opis: solidny aluminiowy odlew, wykończenie ze stali nierdzewnej, odporność na słońce, specjalnie zaprojektowana
do idealnego ostrzenia obrazów na krajobrazie, do wyboru kilka kolorów.

- Technologia soczewki: BaK 4
- Powiększenie 25x
- Soczewka główna (obiektyw): 100 mm
- Zabezpieczenie przed włamaniem i
uszkodzeniem
- Okular szerokokątny
- Specjalne soczewki z powłokami
minimalizującymi wady optyki
- Można używać w nocy do astronomii
(Księżyc, planety, głębokie niebo)

Cena: 9499 zł brutto
(za komplet)

Wysyłka: gratis (w szczególnych przypadkach
możliwość transportu i montażu u klienta)
Wysyłka: gratis kurier DPD
Paczka: opakowanie na palecie euro
Waga całego kompletu: około 30 kg z opakowaniem
Informacja dotycząca zamówienia: transfer bankowy
po otrzymaniu faktury zaliczkowej
Czas realizacji: okres oczekiwania do ustalenia

* Podstawa stalowa. Mocowanie do podłoża za pomocą czterech śrub rozporowych–zalecane mocowanie do betonu.
* Opcja ze stali nierdzewnej w cenie 799 zł brutto
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model:

Uniwersał Dwadzieścia Jeden

25x80mm

panoramiczna luneta widokowa bez mechanizmu wrzutowego

Opis: solidny aluminiowy odlew, wykończenie ze stali nierdzewnej, odporność na słońce, specjalnie zaprojektowana
do idealnego ostrzenia obrazów na krajobrazie, do wyboru kilka kolorów.

- Technologia soczewki: BaK 4
- Powiększenie 50x
- Pole widzenia (FOV) 72 stopnie
- Ilość soczewek w okularze – 5
- Powłoki na soczewkach: tak , FMC
- Soczewka główna (obiektyw): 80mm
- Zabezpieczenie przed włamaniem i
uszkodzeniem
- Okular szerokokątny
- Specjalne soczewki z powłokami
minimalizującymi wady optyki
- Zalecane przeznaczenie: w nocy do astronomii
(Księżyc, planety, głębokieniebo)

Cena: 8499 zł brutto (za komplet)
Wysyłka: gratis (w szczególnych przypadkach możliwość
transportu i montażu u klienta)
Wysyłka: gratis kurier DPD
Paczka: opakowanie na palecie euro
Waga całego kompletu: około 30 kg z opakowaniem
Informacja dotycząca zamówienia: transfer bankowy po
otrzymaniu faktury zaliczkowej
Czas realizacji: okres oczekiwania do ustalenia

* Podstawa stalowa. Mocowanie do podłoża za pomocą czterech śrub rozporowych–zalecane mocowanie do betonu.
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model:

Luneta widokowa LCD

Luneta LCD - Uniwersał Trzydzieści Jeden

przeznaczenie: muzea, centra handlowe, projekty, promocja miasta, promocja firm, panoramy

-

Brak optyki w środku
Główny wyświetlacz 4.3 cala
Zasilanie bateryjne lub zasilanie z zewnętrznego zasilacza
Idealne dla przyszłych wizualizacji, projektów
Idealne dla promocji miast, infrastruktury, przyszłych wieżowców, budowli itp.

Cena za lunetę LCD bez mechanizmu: 14000 zł
Wysyłka: paleta – kurier DPD
W zestawie: luneta z LCD, bateria 12v 12Ah, zewnętrzny zasilacz, podstawa
Minimalne zamówienie: 1 zestaw
Waga netto jednego zestawu: 30 kg
Warunek zamówienia: przedpłata
Czas oczekiwania : okres oczekiwania do ustalenia
*w związku z ciągłym rozwijaniem technologii projekt może ulec zmianie
* Luneta widokowa z LCD pozwala na odtwarzanie filmów oraz zdjęć w okularze lunety widokowej. Całość może posłużyć przyszłym
wizualizacjom lub projektom architektonicznym. Może służyć również jako drogowskaz dla osób niepełnosprawnych. Zastosowanie to także
odtwarzanie historii oraz wydarzeń, które były ważne dla danego regionu. Sterowanie odbywa się z dolnej części lunety poprzez lcd sterujący,
gdzie wgrywa się zdjęcia lub filmy poprzez kartę SD lub kabel USB. Do zestawu dołączamy pilot zdalnego sterowania. Luneta jest odporna na
wszystkie warunki atmosferyczne. Całość można ustawić w galerii handlowej lub obok wieżowca, ale i na wzgórzach, muzeach oraz fabrykach.
Zaleca się zasilanie z zewnętrznego źródła.
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Luneta widokowa LCD z mechanizmem wrzutowym
lub bez mechanizmu wrzutowego
model:

Luneta LCD - Uniwersał Trzydzieści

przeznaczenie: muzea, centra handlowe, projekty, promocja miasta, promocja firm, panoramy
-

Brak optyki w środku
Dwa wyświetlacze LCD–jeden sterujący w dolnej części a drugi w głowie do wyświetlania mediów
Dolny 7,1 cali , drugi w głowie 4.3 cala
Zasilanie bateryjne lub zasilanie z zewnętrznego zasilacza
Idealne dla przyszłych wizualizacji, projektów
Idealne dla promocji miast, infrastruktury, przyszłych wieżowców, budowli itp.

Cena za lunetę LCD bez mechanizmu: 14000 zł
Cena za lunetę LCD z mechanizmem: 16000 zł
Wysyłka: paleta – kurier DPD
W zestawie: luneta z dwoma LCD, pilot zdalnego sterowania, bateria 12v 12Ah, zewnętrzny zasilacz, podstawa
Minimalne zamówienie: 1 zestaw
Waga netto jednego zestawu: 30 kg
Warunek zamówienia: przedpłata
Czas oczekiwania: okres oczekiwania do ustalenia

* Luneta widokowa z LCD pozwala na odtwarzanie filmów oraz zdjęć w okularze lunety widokowej. Całość może posłużyć przyszłym
wizualizacjom lub projektom architektonicznym. Może służyć również jako drogowskaz dla osób niepełnosprawnych. Zastosowanie to także
odtwarzanie historii oraz wydarzeń, które były ważne dla danego regionu. Sterowanie odbywa się z dolnej części lunety poprzez lcd sterujący,
gdzie wgrywa się zdjęcia lub filmy poprzez kartę SD lub kabel USB. Do zestawu dołączamy pilot zdalnego sterowania. Luneta jest odporna na
wszystkie warunki atmosferyczne. Całość można ustawić w galerii handlowej lub obok wieżowca, ale i na wzgórzach, muzeach oraz fabrykach.
Zaleca się zasilanie z zewnętrznego źródła.
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model:

Uniwersał Podwójna

2x25x80mm

luneta widokowa podwójna z mechanizmem wrzutowym dla dorosłych oraz dzieci lub osób niepełnosprawnych

Opis: solidny aluminiowy odlew, wykończenie ze stali nierdzewnej, odporność na słońce, specjalnie zaprojektowana
do minimalnego poboru prądu z akumulatora, do wyboru kilka kolorów.

-

Technologia soczewki : BaK 4
Powiększenie 2 x 25x
Soczewka główna (obiektyw): 2 x 80mm
Zabezpieczenie przed włamaniem i uszkodzeniem
Okular szerokokątny
Specjalne soczewki z powłokami minimalizującymi wady optyki
Podstawa pod słup wg naszego wzoru lub wg dostarczonego projektu
Można używać w nocy do astronomii (Księżyc, planety, głębokie niebo)

Cena: 18599 zł brutto
Wysyłka: paleta – kurier DPD
Minimalne zamówienie: 1 zestaw
Waga netto jednego zestawu: 30 kg
Warunek zamówienia: przedpłata
Czas oczekiwania: okres oczekiwania do ustalenia
*w związku z ciągłym rozwijaniem technologii projekt może ulec zmianie

* Prosimy zauważyć, że lunety są oferowane z różnymi rodzajami wrzutnika tzn. są na różne monety. Przed złożeniem zamówienia
prosimy o określenie rodzaju monet, jakich będą Państwo używać – domyślnie będzie to moneta o nominale 2 zł (jest możliwość
dostosowania mechanizmu do żetonów oraz wykonania żetonu).

strona 11
model:

Uniwersał Podwójna

2x25x100mm

luneta widokowa podwójna z mechanizmem wrzutowym dla dorosłych oraz dzieci lub osób niepełnosprawnych

Opis: solidny aluminiowy odlew, wykończenie ze stali nierdzewnej, odporność na słońce, specjalnie zaprojektowana
do minimalnego poboru prądu z akumulatora, do wyboru kilka kolorów.

-

Technologia soczewki: BaK 4
Powiększenie 2 x 25x
Soczewka główna (obiektyw): 2 x 100mm
Zabezpieczenie przed włamaniem i uszkodzeniem
Okular szerokokątny
Specjalne soczewki z powłokami minimalizującymi wady optyki
Podstawa pod słup wg naszego wzoru lub wg dostarczonego projektu
Można używać w nocy do astronomii (Księżyc, planety, głębokie niebo)

Cena: 22999 zł brutto
Wysyłka: paleta – kurier DPD
Minimalne zamówienie: 1 zestaw
Waga netto jednego zestawu: 30 kg
Warunek zamówienia: przedpłata
Czas oczekiwania: okres oczekiwania do ustalenia
*w związku z ciągłym rozwijaniem technologii projekt może ulec zmianie

* Prosimy zauważyć, że lunety są oferowane z różnymi rodzajami wrzutnika tzn. są na różne monety. Przed złożeniem zamówienia
prosimy o określenie rodzaju monet, jakich będą Państwo używać – domyślnie będzie to moneta o nominale 2 zł (jest możliwość
dostosowania mechanizmu do żetonów oraz wykonania żetonu).
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model:

Uniwersał Podwójna bez monet 2x25x80mm

luneta widokowa podwójna bez mechanizmu wrzutowego dla dorosłych oraz dzieci lub osób niepełnosprawnych

Opis: solidny aluminiowy odlew, wykończenie ze stali nierdzewnej, odporność na słońce, specjalnie zaprojektowana
do idealnego ostrzenia obrazu, do wyboru kilka kolorów.

- Technologia soczewki: BaK 4
- Powiększenie 2 x 25x
- Soczewka główna (obiektyw): 2 x
80mm
- Zabezpieczenie przed włamaniem i
uszkodzeniem
- Okular szerokokątny
- Specjalne soczewki z powłokami
minimalizującymi wady optyki
- Podstawa pod słup wg naszego
wzoru lub wg dostarczonego projektu
- Można używać w nocy do astronomii
(Księżyc, planety, głębokie niebo)

W konstrukcji górna oraz dolna luneta posiada
nieograniczony obrót. Obie lunety są idealnie
wyważone, aby zapewnić maksymalny
komfort przy obserwacji krajobrazu.

Dolna luneta zapewnia dostęp dla osób
poruszających się na wózkach
inwalidzkich.

Cena: 16899 zł brutto
Wysyłka: paleta – kurier DPD
Minimalne zamówienie: 1 zestaw
Waga netto jednego zestawu: 30 kg
Warunek zamówienia: przedpłata
Czas oczekiwania: okres oczekiwania do ustalenia
*w związku z ciągłym rozwijaniem technologii projekt może ulec zmianie

* Podstawa stalowa. Mocowanie do podłoża za pomocą czterech śrub rozporowych – zalecane mocowanie do betonu.
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model:

Uniwersał Podwójna bez monet 2x25x100mm

luneta widokowa podwójna bez mechanizmu wrzutowego dla dorosłych oraz dzieci lub osób niepełnosprawnych

Opis: solidny aluminiowy odlew, wykończenie ze stali nierdzewnej, odporność na słońce, specjalnie zaprojektowana
do idealnego ostrzenia obrazu, do wyboru kilka kolorów.

Cena: 18599 zł brutto

- Technologia soczewki: BaK 4
- Powiększenie 2 x 25x
- Soczewka główna (obiektyw): 2 x 100mm
Wysyłka: paleta – kurier DPD
- Zabezpieczenie przed włamaniem i uszkodzeniem
Minimalne zamówienie: 1 zestaw
- Okular szerokokątny
Waga netto jednego zestawu: 30 kg
- Specjalne soczewki z powłokami minimalizującymi
Warunek zamówienia: przedpłata
wady optyki
Czas oczekiwania: okres oczekiwania do ustalenia
- Podstawa pod słup wg naszego wzoru lubwg.
*w związku z ciągłym rozwijaniem technologii projekt może ulec zmianie dostarczonego projektu
- Można używać w nocy do astronomii (Księżyc,
*na zdjęciach podwójna luneta widokowa na monety
planety, głębokie niebo)

* Podstawa stalowa. Mocowanie do podłoża za pomocą czterech śrub rozporowych – zalecane mocowanie do betonu.
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model:

Uniwersał dla Zoo

luneta widokowa bez mechanizmu wrzutowego

odległość od obserwowanych zwierząt - do ustalenia (zakres od 30m do nieskończoności)
Opis: solidny aluminiowy odlew, wykończenie ze stali nierdzewnej, odporność na słońce, specjalnie zaprojektowana
do idealnego ostrzenia obrazów na krajobrazie, do wyboru kilka kolorów.

-

Technologia soczewki BaK 4
Powiększenie 25x
Soczewka główna (obiektyw): 100 mm
Zabezpieczenie przed włamaniem i uszkodzeniem
Okular szerokokątny
Specjalne soczewki z powłokami minimalizującymi wady optyki
Można używać w nocy do astronomii (Księżyc , planety, głębokie niebo )

Cena: 8499 zł brutto
Wysyłka: paleta – kurier DPD
Minimalne zamówienie: 1 zestaw
Waga netto jednego zestawu: 30 kg
Warunek zamówienia: przedpłata
Czas oczekiwania: okres oczekiwania do ustalenia
*w związku z ciągłym rozwijaniem technologii projekt może ulec zmianie
*tabliczka informacyjna nie jest wliczona w cenę

* Podstawa stalowa. Mocowanie do podłoża za pomocą czterech śrub rozporowych – zalecane mocowanie do betonu.
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model:

Luneta Uniwersał według projektu klienta

luneta widokowa bez mechanizmu wrzutowego

Opis: solidny aluminiowy odlew, wykończenie ze stali nierdzewnej, odporność na słońce, specjalnie zaprojektowana
do idealnego ostrzenia obrazów na krajobrazie, do wyboru kilka kolorów.

-

Technologia soczewki: BaK 4
Powiększenie 25x
Soczewka główna (obiektyw): 80 - 150 mm
Zabezpieczenie przed włamaniem i uszkodzeniem
Okular szerokokątny
Specjalne soczewki z powłokami minimalizującymi wady optyki
Można używać w nocy do astronomii (Księżyc, planety , głębokie niebo)

Cena: od 7000 do 29000 zł brutto
w zależności do projektu oraz stopnia skomplikowania
Wysyłka: paleta – kurier DPD
Minimalne zamówienie: 1 zestaw
Waga netto jednego zestawu: 30 kg
Warunek zamówienia: przedpłata
Czas oczekiwania: okres oczekiwania do ustalenia
*w związku z ciągłym rozwijaniem technologii projekt może ulec zmianie

concrete blocks
* Podstawa stalowa. Mocowanie do podłoża za pomocą czterech śrub rozporowych – zalecane mocowanie do betonu.
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model:

Peryskop LCD

peryskop lcd z możliwością odtwarzania zdjęć lub filmów

Opis: solidny aluminiowy odlew, wykończenie
ze stali nierdzewnej, odporność na słońce,
specjalnie zaprojektowana do idealnego
ostrzenia obrazów, do wyboru kilka kolorów,
waga peryskopu to około 70 kg

peryskop posiada wszystkie niezbędne
zabezpieczenia elektroniczne i mechaniczne

- soczewki 2 x 110 mm
- wyświetlacz Full HD – około 5
cali
- zasilanie bateryjne
- zasilanie sieciowe
- idealne dla promocji muzeów lub
miast
- całość zmontowana i działająca

Cena: od 14999 zł brutto
w zależności do projektu oraz stopnia skomplikowania
Wysyłka: paleta – kurier DPD
Minimalne zamówienie: 1 zestaw
Waga netto jednego zestawu: 30 Kg
Warunek zamówienia: przedpłata
Czas oczekiwania: okres oczekiwania do ustalenia
*w związku z ciągłym rozwijaniem technologii projekt może ulec zmianie
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Opcjonalne akcesoria :

bateria do lunet na monety 6v 12ah - 105 zł

ładowarka do akumulatorów lunet widokowych 6v z konektorem RCA - 80 zł

podest dla dzieci oraz dla osób niskich - mocowanie na dwie śruby - 600 zł
podstawa do lunety widokowej na monety ze stali nierdzewnej - 900 zł
podstawa do podwójnych lunet widokowych na monety ze stali nierdzewnej - 1600 zł
podstawa ze stali nierdzewnej dla lunet widokowych bez monet - 900 zł
podstawa ze stali nierdzewnej dla podwójnych lunet widokowych bez monet - 1600 zł
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Warunki gwarancji
1. Wszystkie towary objęte są 2 letnią gwarancją na części mechaniczne i 5 letnią na części optyczne (* chyba że

zaznaczono inaczej). Nasza firma zobowiązuje się dokonać naprawy w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
2. Wszelkie uszkodzenia wynikłe z winy użytkownika na skutek niewłaściwego obchodzenia się ze sprzętem oraz

samodzielnych ingerencji w układy mechaniczne lub optyczne mogą stać się przyczyną utraty gwarancji.
3. Klient dostarcza sprzęt do serwisu na własny koszt lub na koszt firmy Uniwersał po wcześniejszym ustaleniu.
4. Wymiana towaru na nowy egzemplarz może nastąpić, kiedy sprzęt w okresie gwarancyjnym uległ

pięciokrotnemu uszkodzeniu a uszkodzenie było spowodowane wadami sprzętu i nie powstało w wyniku
niewłaściwej obsługi.
5. Elementy uszkodzone po wymianie stają się własnością serwisu.
6. Aby reklamacja została uwzględniona klient powinien okazać ważną kartę gwarancyjną lub dowód zakupu.
7. Przesyłając towar do serwisu należy dołączyć dokładny opis usterki/problemu, adres zwrotny oraz numer telefonu

kontaktowego.
8. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych jak np. baterie, żarówki itp.
9. Ewentualne spory związane z realizacją obowiązków gwarancyjnych będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla

siedziby firmy Uniwersał

Dane kontaktowe do firmy :
Zakład Optyki Instrumentalnej” U N I W E R S A Ł “
ul. Poniatowskiego 9,
34- 300 Żywiec
Polska
www.uniwersal.eu
uniwersal@uniwersal.eu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersa%C5%82_%28firma_optyczna%29
Godziny otwarcia :
poniedziałek - piątek: 9.00 - 16.30
sobota: 9.00 - 12.30
tel. mob.: 0048 607 2000 59

