
 

Zasady programu testowania lamp antydepresyjnych Fotovita: 

 Zgłoś chęć testowania lampy antydepresyjnej Fotovita: mailem, faksem lub telefonicznie.  

tel. 42 717 11 76, +48 601 94 76 67, +48 605 36 20 42 

lub inne telefony: 717 77 45, 717 19 59, 715 00 92, 715 20 95 

E-mail: biuro@ultraviol.pl 

fax. 42 715 02 16 

 Testowanie lampy Fotovita ma na celu zapoznanie się z efektami terapii przed podjęciem 

decyzji o zakupie. 

 Przyszły użytkownik zgłasza chęć testowania lampy antydepresyjnej Fotovita produkcji Ul-

tra-Viol sp. j. mailem, faksem lub telefonicznie. 

 Testowanie lamp umożliwiamy w okresie od 1 października do 31 stycznia następnego 

roku 
 Czas trwania testu: trzy tygodnie. 

 Warunkiem wysłania lampy na testy jest wpłata kaucji w wysokości 300,00 PLN na konto 

firmy Ultra-Viol. Numer konta zostanie podany oddzielnie. 

 W przypadku odesłania lamy uszkodzonej, koszty naprawy zostaną potrącone z kaucji. 

 W przypadku podjęcia decyzji o zakupie, kwota kaucji zostanie zaliczona na poczet przy-

szłego zakupu, a wysyłka lampy realizowana jest na koszt Ultra-Viol. 

 W przypadku braku decyzji o zakupie (po zakończeniu testowania) i zwrotu lampy, koszty 

transportu (dostawa i odbiór), badania techniczne w kwocie 110,00 PLN brutto zostaną po-

trącone z kaucji. 

 Warunkiem przyjęcia lampy jest zwrot w oryginalnym opakowaniu wraz z elementami za-

bezpieczającymi. 

 Każdy klient może dokonać testowania lampy jednokrotnie. 

 Lampy antydepresyjne Fotovita są produktem medycznym w rozumieniu Ustawy o Wyro-

bach Medycznych i spełniają wymagania dyrektywy 93/42/EEC, dyrektywy 89/336/EEC 

oraz normy PN-EN 60601-1 dotyczącej bezpieczeństwa wyrobów medycznych. 

 Lampy antydepresyjne Fotovita posiadają deklarację CE2274 wydaną przez jednostkę noty-

fikowaną TUV NORD Polska Sp. z o.o. Są dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia 

poprzez wpisanie do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 

Biobójczych. Certyfikaty oraz badania świadczą, że lampy Fotovita są bezpieczne i pomoc-

ne w leczeniu depresji sezonowej jesienno-zimowej. 

Ultra-Viol sp. j. stosuje system zarządzania jakością ISO 9001, oraz ISO 13485 dotyczące 

wyrobów medycznych. 

 Lampy antydepresyjne Fotovita należy stosować zgodnie z opisem podanym w instrukcji 

obsługi. 

 Gwarancja producenta: pięć lat. 
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