Brzost sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 4
37-300 Leżajsk

KARTA GWARANCYJNA
Gwarant zapewnia Kupującemu dobrą jakość i prawidłowe funkcjonowanie wyprodukowanych
przez siebie wyrobów pod warunkiem, że będą właściwie zmontowane (jeżeli zostały zakupione
w stanie rozmontowanym), a także pod warunkiem prawidłowego używania wyrobów zgodnie z
ich przeznaczeniem, zgodnie z Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz.
U. Nr 141 poz. 1176 art. 13.4).
Nazwa wyrobu

…………………………………

Data sprzedaży

…………………………………
…………………………………..
Pieczęć i podpis sprzedawcy
ZASADY GWARANCJI

1. Gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarancja obejmuje produkty na terenie Polski.
3. Gwarancją producenta nie objęte są uszkodzenia powstałe w wyniku:
 transportu mebli przez kupującego,
 montażu niezgodnego z instrukcją,
 nieprzestrzegania instrukcji użytkowania mebli.
4. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń z powodu których obniżono cenę mebli.
5. Przy sprzedaży na podstawie wzoru, meble dostarczone do obrotu w paczkach z
przeznaczeniem do montażu poza miejscem wydania mogą być, o ile paczka nie nosi śladów
naruszenia (uszkodzenia), wydane Kupującemu bez rozpakowania paczek. W tym przypadku
termin zgłoszenia reklamacji na widoczne wady wykonania i wykończenia oraz braki
elementów i akcesoriów w paczkach wynosi 7 dni od daty zakupu. Jeżeli występuje wada
mechaniczna należy zachować opakowanie.
6. W przypadku, gdy wada wyrobu stanowiąca przedmiot reklamacji jest według oceny
Gwaranta usuwalna, obowiązki gwarancyjne wykonane będą w drodze naprawy
gwarancyjnej.
 jeżeli charakter wady nie wymaga jej usuwania w warunkach fabrycznych, naprawa
gwarancyjna wykonana będzie przez Przedstawiciela Gwaranta w lokalu Kupującego,
w którym znajdują się wadliwe wyroby.
 jeżeli charakter wady wymaga jej usunięcia w warunkach fabrycznych, Kupujący
zobowiązany jest do wydania wyrobu albo jego części składowych wymagających
naprawy Przedstawicielowi Gwaranta celem przywiezienia do siedziby Gwaranta i
dokonania naprawy.
7. Maksymalne obciążenie krzesła wynosi 120kg.
8. Wymiary produktu: wys……., szer………, głęb……….
Gwarant nie ma obowiązku dostarczania Kupującemu wyrobu zamiennego na czas wykonywania
obowiązków gwarancyjnych.
Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień
kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Warunki zgłoszenia reklamacji:
1.
Reklamację należy składać w punkcie zakupu mebli przedkładając:
 padanie roszczeń
 dowód zakupu
2.
Meble powinny posiadać etykietę towarową.
3.
Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi l4dni.
……………………………….
Data i podpis Kupującego

