
Jako konsument Xiaomi korzystasz pod pewnymi warunkami z dodatkowych gwarancji. Xiaomi oferuje określone korzyści z gwarancji konsumenckiej, 
które stanowią uzupełnienie, a nie zamiast, gwarancji prawnych przewidzianych w krajowym prawie konsumenckim. Czas trwania i warunki związane z 
gwarancjami prawnymi są przewidziane przez odpowiednie lokalne przepisy. Więcej informacji na temat korzyści wynikających z gwarancji dla 
konsumentów można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Xiaomi https://www.mi.com/en/service/warranty/. Z wyjątkiem przypadków 
zabronionych przez prawo lub w inny sposób obiecanych przez Xiaomi, usługi posprzedażne będą ograniczone do kraju lub regionu pierwotnego zakupu. 
W ramach gwarancji konsumenckiej, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, Xiaomi, według własnego uznania, naprawi, wymieni lub 
zwróci koszt produktu. Normalne zużycie , siła wyższa, nadużycie lub szkody spowodowane zaniedbaniem lub winą użytkownika nie są objęte 
gwarancją. Osobą kontaktową w sprawie serwisu posprzedażnego może być dowolna osoba w autoryzowanej sieci serwisowej Xiaomi, Xi 
autoryzowani dystrybutorzy aomi lub ostateczny sprzedawca, który sprzedał Ci produkty. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z odpowiednią osobą, 
którą Xiaomi może zidentyfikować.

Niniejsze gwarancje nie mają zastosowania w Hongkongu i na Tajwanie.
Produkty, które nie zostały należycie zaimportowane i / lub nie zostały należycie wyprodukowane przez Xiaomi i / lub nie zostały należycie nabyte od 
Xiaomi lub oficjalnego sprzedawcy Xiaomi, nie są objęte niniejszymi gwarancjami. Zgodnie z obowiązującym prawem możesz skorzystać z gwarancji 
udzielonych przez oficjalny sprzedawca, który sprzedał produkt. Dlatego Xiaomi zaprasza Cię do skontaktowania się ze sprzedawcą, od którego kupiłeś 
produkt.



My, Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. niniejszym oświadczamy, że to urządzenie jest zgodne z obowiązującymi 
dyrektywami i normami europejskimi oraz poprawkami. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym 
adresem internetowym: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Wszystkie produkty opatrzone tym symbolem to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19 / UE), 
którego nie należy mieszać z niesortowanymi odpadami domowymi. Zamiast tego należy chronić zdrowie ludzi i środowisko, 
przekazując zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne. Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym 
konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzi. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji oraz warunków korzystania z takich 
punktów zbiórki, należy skontaktować się z instalatorem lub lokalnymi władzami.


