
Karta gwarancyjna producenta

Nazwa produktu:……………………………………………………………………………............................................

Miejsce montażu:………………………………………………………………………………………………………...

Data montażu:……………………………………………………………………………………………………………
Dane  gwaranta: Kontakt:

„Meble Gal”  
Tadeusz Gal Tel: 692452000, 608268427, 446826961
Blok Dobryszyce
ul. Kolejowa 16b               email: biuro.meblegal.@gmail.com

1. Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji od daty wydania mebli kupującemu za wyjątkiem pkt. 2 warunków gwarancji.

2. Na  dostarczone  fronty  mebli  kuchennych,  wykonawca  udziela  gwarancji  jakości  zgodnie  z  okresem  gwarancji  udzielonym
Wykonawcy przez producentów frontów.

3. Przy zgłoszeniu reklamacyjnym należy okazać się kartą gwarancyjną zawierającą datę sprzedaży wraz z pieczątką firmową.

4. Przy sprzedaży, celem sprawdzenia jakości oraz zgodności towaru z umową, meble powinny być rozpakowane i okazane kupującemu.

5. Kupujący winien  dokonać jakościowego  i  ilościowego odbioru w momencie  zakupu co potwierdza  własnoręcznym podpisem na
protokole odbioru.

6. Termin realizacji naprawy gwarancyjnej wynosi:
-   30 dni, jeżeli wada jest możliwa do usunięcia u klienta,
- 60 dni, jeżeli wada wymaga naprawy w fabryce i domówienia elementów u producentów, od daty otrzymania zgłoszenia.

7. Podstawowym sposobem załatwienia reklamacji jest naprawa wyrobu, przywracająca jego wartość użytkową i estetyczną.

8. Jeżeli  kupujący  dwukrotnie  uniemożliwi  dokonania  oględzin  lub  naprawy  uważa  się,  iż  zrezygnował  z  uprawnień  gwarancji,  a
producent zostaje przez to zwolniony z obowiązku naprawy gwarancyjnej.

9. Odebranie  karty  gwarancyjnej  oraz  podpisanie  protokołu  odbioru  przez  kupującego  przy  zakupie  mebli  jest  równoznaczne  z
dokonaniem odbioru ilościowego i jakościowego i nie stwierdzeniem uszkodzeń lub braków zewnętrznych.

10. Niezgodność towaru z umowa powinna być zgłoszona w ciągu 7 dni od dnia sprzedaży do punktu zakupu mebli lub w siedzibie firmy
osobiście, telefonicznie lub pisemnie.

11. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacji kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych w związku z
przyjazdem serwisu.

12. Reklamacje dotyczące braków i uszkodzeń mebli wydanych kupującemu załatwia sprzedawca, natomiast reklamacje na wady objęte
gwarancją sprzedawca niezwłocznie przekazuje do producenta (gwaranta).

Gwarancją producenta nie są objęte:
- produkty za które nie uregulowano całości należności,
- wady i uszkodzenia widoczne przy zakupie,
- wady i uszkodzenia w następstwie, których obniżono cenę wyrobu przy zakupie,
- blaty z wyciętymi otworami pod sprzęt AGD,
- oświetlenie,
- uszkodzenia mechaniczne (w tym zalania, spuchnięcia spowodowane dużą wilgotnością, szkody spowodowane przez zwierzęta),
- uszkodzenia powstałe  w wyniku niewłaściwego przewozu, przenoszenia mebli oraz złego montażu w przypadku wykonywania tych
czynności przez Kupującego,
- uszkodzenia powstałe  w wyniku niewłaściwego przewozu, przenoszenia mebli oraz złego montażu w przypadku wykonywania tych
czynności przez Kupującego po uprzednim montażu dokonanym przez Wykonawcę,
- niezgodność odcienia materiałów w przypadku domówienia elementów,
-  uszkodzenia  powstałe  w  wyniku  niewłaściwego  użytkowania,  przechowywania  i  konserwacji  (np.  brak  zamontowania  okapu
kuchennego, wysoka wilgotność itp.)

Zasady użytkowania mebli

1. Polakierowane powierzchnie mebli należy chronić przed zarysowaniem i obiciem.

2. Meble należy użytkować zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.

3. Należy unikać kontaktu polakierowanych powierzchni z wysokimi temperaturami i rozpuszczalnikami.

4. Meble  należy  użytkować  w  pomieszczeniach  suchych,  zamkniętych  i  zabezpieczonych  przed  szkodliwymi  warunkami
atmosferycznymi.

5. Wszystkie przeróbki mebli, naprawy samodzielne oraz niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie powodują utratę gwarancji.
Konserwacja wyrobów
        1.   Meble kuchenne należy myć miękką, lekko wilgotną ściereczką.
        2.   Dopuszczalne jest czyszczenie mebli przy użyciu środków chemicznych przeznaczonych do tego celu.
        3.   Nie należy myć mebli ściereczkami i gąbkami ostrymi oraz środkami żrącymi.
Postanowienia końcowe

1. Termin  gwarancji  ,  o  którym  mowa  w  pkt.  1  i  2  warunków  gwarancji  liczony  jest  od  dnia  podpisania  przez  upoważnionych
przedstawicieli obu stron, protokołu odbioru.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą gwarancją, mają zastosowanie przepisy 
art. I nast.  Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz
zmianie Kodeksu Cywilnego.



 


