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Karta Gwarancyjna

Karta gwarancyjna musi zostać wypełniona w dniu zakupu po sprawdzeniu wyrobu przez Nabywcę w obecności
Sprzedawcy.
Nabywca ma obowiązek zapoznać się z warunkami gwarancji przed zawarciem umowy kupna sprzedaży i
podpisać kartę gwarancyjną.
Nie spełnienie powyższych warunków powoduje skrócenia odpowiedzialności gwaranta do 6 miesięcy od daty
zakupu.
WARUNKI GWARANCJI:
1.Wyrób musi być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem, w pomieszczeniu zamkniętym przed wpływami atmosferycznymi, w bezpiecznej
odległości od źródła ciepła i wody/tj. kabina prysznicowa, wanna, grzejnik itp./.
2. Gwarancja będzie rozpatrzona przez producenta wyłącznie po przedstawieniu przez klienta:
- czytelnie i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej
- ważnego czytelnego dowodu zakupu z datą sprzedaży/faktura lub paragon fiskalny/.
Producent może odmówić wykonania zaprawy gwarancyjnej w przypadku potwierdzenia niezgodności danych w podanych wyżej dokumentach.
3. Gwarant udziela 12 miesięcznej gwarancji na zakupiony wyrób licząc od dnia zakupu.
4. Gwarancja obejmuje uszkodzenia lub wady powstałe w okresie obowiązywania gwarancji wynikającej z ujawnienia się w tym okresie ukrytych
wad wyrobu.
5. Gwarant po złożeniu reklamacji na wyrób ustosunkuje się w terminie 14 dni od daty wpłynięcia pisemnej reklamacji.
6. Naprawa gwarancyjna zostaje wykonana w ciągu 30 dni od daty odebrania wyrobu od klienta.
7. W razie braku możliwości wykonania naprawy przez Producenta, Użytkownikowi przysługuje prawo do wymiany wyrobu na dowolny od wad.
8. Naprawie gwarancyjnej nie podlegają:
- uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania oraz przechowywania
- uszkodzenia spowodowane brakiem lub nieodpowiednią konserwacją i dbałością o czynności wyrobu
- uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej oraz wynikające z naturalnego zużycia się elementów wyrobu
- uszkodzenia powstałe w transporcie i montażu oraz próby dokonywania napraw lub zmian stanu technicznego wyrobu
- uszkodzenia mechaniczne oraz uszkodzenia spowodowane siłą zewnętrzną/m.in. zarysowania, wyszczerbienia, pęknięcia, zgniecenia,
spęcznienia, odbarwienia itp./,
- elementy szklane oraz żarówki nie podlegają gwarancji oraz wymianie
-szczeliny lub niedoskonałości powstałe pomiędzy umywalką a wyrobem,
10. Wszystkie katalogi, wzorniki oraz wzorniki kolorów naszej firmy są wyłącznie elementami informacyjnymi i nie muszą idealnie odwzorować
dostarczonego do klienta wyrobu, dlatego też różnice miedzy nimi, a wyrobem nie podlegają reklamacji.
11. Gwarancja traci ważność na skutek zmian konstrukcyjnych lub przeróbek dodatkowych przez Użytkownika
12. Użytkownik przed dokonaniem zakupu wyrobu ma obowiązek rozpakowania wyrobu wraz ze Sprzedawcą i stwierdzenia i sprawdzenia czy
wyrób jest w należnym stanie. Odbierając wyrób potwierdza jego dobry stan.
13. W przypadku bezpodstawnego wezwania Producenta do naprawy gwarancji koszty z tym związane ponosi Użytkownik w pełnej wysokości.
14. Producent nie ponosi odpowiedzialności za terminowość usług gwarancyjnych , jeśli działalność firmy zostanie zakłócona nieprzewidzianymi
okolicznościami lub planowanymi przestojami, które uniemożliwiałyby dokonania tych czynności.
Gwarancja na sprzedanych wyrób konsumpcyjny nie wyłączy i nie ogranicza Anie nie zawiera uprawnień kupującego wynikających z
niezgodności wyrobu z umową.
Oświadczam, ze zapoznałem/am się z warunkami gwarancji i je akceptuję oraz odebrałem/Am wyrób bez wad.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Data sprzedaży, pieczątka firmy, czytelny podpis sprzedawcy
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podpis Użytkownika

