
 WARUNKI UNIKALNEJ GWARANCJI  TURKISH

Wszystkie talerze TURKISH wytwarzane są ze specjalnego stopu złożonego m.in. z miedzi i cyny. Istotną kwestią jest 
kontrola jakości składników stopu i ocena ich wpływu na jakość dźwięku. Zajmują się tym najlepsi specjaliści TURKISH 
CYMBALS. 

Talerze TURKISH są wytwarzane całkowicie ręcznie. Dotyczy to całego procesu produkcyjnego - kucia, modelowania, 
polerowania. To powoduje, że nasze talerze po prostu brzmią najlepiej. 

Talerze TURKISH CYMBALS objęte są gwarancją która rozpoczyna się od daty zakupu przez klienta detalicznego. 
Gwarancja obejmuje uszkodzenia powstałe w wyniku defektu materiałów oraz wadliwego wykonania talerza 
perkusyjnego przez pracowników TURKISH ORKESTRA ZİLLERİ SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. 

Turkish Cymbals daje 2 letnią gwarancje na wszystkie modele Ride i Hi-hat. 

Turkish Cymbals daje 1 rok gwarancji na wszystkie modele Crash, Bell, China i Swish. 

Turkish Cymbals nie daje gwarancji na SPLASH. 
W związku z powyższym nabywca talerzy typu Splash nie wnosi i nie będzie wnosił żadnych roszczeń i 
pretensji z tego tytułu. Prosimy „Dbajcie o nie” 

1. Gwarancji podlegają rozwarstwienia materiału oraz pęknięcia biegnące wzdłuż pierścieni talerza. Pęknięcia 
poprzeczne są wynikiem niepoprawnego grania na talerzu perkusyjnym jednak podlegają gwarancji. Mogą one
wynikać, ze zbyt mocnych uderzeń, źle dobranej blachy do stylu muzycznego użytkownika oraz z powodu 
stosowania złej techniki.

2. Gwarancja nie obejmuje pęknięcia od tzw keyhola czyli dziury w środku talerza. 
3. Gwarancją są objęte talerze wyłącznie nabyte w sieci dystrybucyjnej DRUMSTORE na terenie całej Polski. 
4. Termin rozpatrzenia gwarancji wynosi 14 dni od daty dostarczenia blachy do firmy DRUMSTORE. W przypadku 

wykonania ekspertyzy wymiana talerza może trwać do trzech miesięcy, na co kupujący wyraża zgodę. Czas 
naprawy lub wymiany instrumentu stanowi podstawę przedłużenia okresu gwarancyjnego. 

5. Talerz perkusyjny powinien być przesłany do dystrybutora za pośrednictwem sklepu w którym dokonano 
zakupu. 

6. Karta gwarancyjna ważna jest wyłącznie wraz z dołączonym dowodem zakupu (paragon z kasy fiskalnej lub 
faktury VAT). W przypadku braku dowodu zakupu gwarancja nie zostanie uwzględniona. 

7. Klient zobowiązany jest należycie zadbać o odpowiednie zabezpieczenie talerza i opakowanie, tak by nie było 
możliwości uszkodzenia talerza podczas transportu. 

POSTĘPOWANIE Z TALERZAMI 

1. talerz powinien być dopasowany do stylu muzycznego który wykonujesz. Istotnym jest dobór blachy do siły 
oraz głośności z jaką grasz.
2. talerz nie powinien być mocno dokręcony nakrętką do statywu. Zbyt mocny ucisk powoduje brak wybrzmienia 
blachy. Dodatkowo talerz nie ma możliwości swobodnego wibrowania co w konsekwencji prowadzi do uszkodzenia 
blachy.  
3. istotnym jest aby statywy na których zawieszone są blachy wyposażone były w plastikowe lub gumowe tuleje 
zabezpieczające gwint. Dzięki takiej profilaktyce nie powstaną na talerzu tzw. keyhole.

WYMIANA NA GWARANCJI W WYPADKU PĘKNIĘCIA

Talerze Turkish objęte są unikalną gwarancją. Nie łam się, jeśli pęknie Ci blacha! Nie musisz jej od razu zwracać do 
sklepu.
W odróżnieniu od innych producentów; Turkish potrzebuje tylko fotki uszkodzenia. Kiedy pęknie Ci blacha to przesyłasz 
zdjęcie defektu do sklepu w którym ją kupiłeś, a na zepsutym  talerzu możesz grać aż do momentu wymiany na nowy. 
Dopiero w momencie kiedy sklep będzie miał dla Ciebie nowiutką blaszkę przynosisz lub przesyłasz tę reklamowaną, a 
w zamian dostajesz nową.

POGWARANCYJNY RABAT -25% NA ZAKUP NOWEGO TALERZA TURKISH TYLKO W DRUMSTORE!

Jeśli po upływie okresu gwarancyjnego i nie później niż 36 miesięcy od daty zakupu na talerzu pojawi się pęknięcie 
mieszczące się w kryteriach wymiany gwarancyjnej opisanej w warunkach gwarancji – przysługuje Ci rabat -25% na 
zakup nowego talerza Turkish w DrumStore. Aby uzyskać rabat konieczne jest przedstawienie dowodu zakupu wraz z 
kartą gwarancyjną. Rabat nie łączy się z aktualnymi promocjami oraz wyprzedażami i obowiązuje od ceny detalicznej.

Data sprzedaży: …………………………..……. 

Pieczątka sklepu: ………………………………….


