
Warunki Gwarancji 

1. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji jakości na towar/y będący przedmiotem umowy sprzedaży 

stwierdzonej fakturą VAT na elementy stalowe okres 24 miesięcy, na elementy drewniane okres 12 miesięcy od dnia 

dostarczenia Kupującemu przedmiotu umowy, bądź z chwilą odbioru przedmiotu umowy przez Kupującego w siedzibie 

Sprzedawcy. 

2. Wymogiem utrzymania okresu gwarancji jest dotrzymanie warunków konserwacji i serwisowania elementów 

małej architektury wynikającej z dołączonej instrukcji konserwacji. 

3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie 

sprzedaży w chwili jego wydania Kupującemu  

4. Sprzedawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku niezastosowania się przez Kupującego do zasad 

użytkowania i konserwacji przedmiotu sprzedaży dołączonej do karty gwarancyjnej  i wskazanych w ofercie handlowej. 

5. Sprzedawca nie odpowiada w szczególności za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu sprzedaży powstałe po 

wydaniu przedmiotu sprzedaży Kupującemu oraz za uszkodzenia wynikające z czynników zewnętrznych. Sprzedawca nie 

odpowiada również za matowienie powłoki malarskiej, wywołane czynnikami atmosferycznymi oraz za usterki wynikające 

z niewłaściwego montażu przedmiotu sprzedaży. 

6. W przypadku ujawnienia się w przedmiocie sprzedaży w okresie objętym gwarancją, usterki za którą Sprzedawca 

ponosi odpowiedzialność, Sprzedawca w wyznaczonym przez siebie terminie, nie dłuższym niż 21 dni, ma obowiązek 

dokonania jednej z poniższych czynności, według własnego wyboru: 

a) naprawy przedmiotu sprzedaży w celu przywrócenia go do stanu początkowego lub 

b) wymiany przedmiotu na inny, odpowiadający walorami użytkowymi i wartością przedmiotowi sprzedaży. 

7. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży, jeżeli nie zawiadomi 

Sprzedawcy o wadzie niezwłocznie po jej wykryciu, albo niezwłocznie po upływie czasu, w którym przy zachowaniu 

należytej staranności mógł ją wykryć. 

8. PODSTAWĄ GWARANCJI JEST NATYCHMIASTOWE ROZFOLIOWANIE OTRZYMANYCH ELEMENTÓW 

DREWNIANYCH I SKŁADOWANIE LISTEW Z PRZEKŁADKAMI, POZWALAJĄCYMI NA WENTYLACJĘ 

MIĘDZY ELEMENTAMI DREWNIANYMI 

 

 

 

UWAGA !!! 
*Gwarancja nie obejmuje mikropęknięć, wysychania i paczenia się drewna, które jest 

naturalnym efektem zmian wilgotnościowych, a także stabilności koloru drewna. 
 

   

 

 

 

 

 

Pieczęć i podpis Sprzedawcy   Podpis klienta 


