
PRODUCENT UDZIELA GWARANCJI PRZEZ OKRES:

WARUNKI GWARANCJI:

1. Producent, w okresie gwarancji, zapewnia w produkowanych przez siebie schodach strychowych / drzwiach kolankowych 
(zwanych dalej produktami): trwałość materiałów drewnianych, sprawne funkcjonowanie elementów służących otwiera-
niu i zamykaniu produktów pod warunkiem, że:
— produkty nie doznały uszczerbku od momentu wydania Kupującemu,
— zamontowanie i obchodzenie się z produktami w czasie montażu było zgodne z dołączoną instrukcją 

montażu produktów,
2. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji mogą być realizowane po przedstawieniu przez Kupującego 

ważnej karty gwarancyjnej i rachunku zakupu produktów.
3. Karta gwarancyjna nie wypełniona w całości jest nieważna.
4. W przypadku stwierdzenia wad — usterek Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Producenta 

w ciągu 30 dni od daty ich zauważenia.
5. Jeżeli Producent będzie odpowiedzialny za stwierdzone wady, to może według swojego uznania:

—  zwrócić wartość produktów według ceny zakupu, za zwrotem produktów,
—  dokonać wymiany produktów u Sprzedawcy,
—  dokonać naprawy u Kupującego,
— zlecić naprawę sprzedawcy lub innej autoryzowanej firmie na koszt Producenta.

6. Odpowiedzialność Producenta za wady produktów nie może przekroczyć wartości ich zakupu. Producent nie będzie od-
powiadać za szkody wynikłe w następstwie wady produktów, takie jak naprawa szkody, utrata zysku lub inne.

7. Wszelkie uszkodzenia powstałe w skutek niewłaściwego: przechowywania, konserwacji, montażu i użytkowania oraz innych 
przyczyn niezawinionych przez Producenta mogą być usunięte tylko na koszt Kupującego.

8. Warunki gwarancji Producenta nie mogą być uznane jako uzupełnienie do ogólnych przepisów dotyczących reklamacji, 
lecz za ich zastąpienie.

9. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności 
towaru z umową.
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