KARTA GWARANCYJNA

Sekret drzwi

1. Nazwa i adres gwaranta
Firma "JAPI Piotr Jasiński" z siedzibą: ul. Transportowa 1/7, 70-715 Szczecin, o numerze
identyfikacji podatkowe 853-133-38-27, zwany dalej „JAPI” albo „Gwarantem”.
2. Przechowywanie i transport
Wyrób należy transportować tylko w opakowaniu fabrycznym, pojazdami chroniącymi przed
wilgocią. Wyrób należy przechowywać w pomieszczeniu. suchym. Transport i przechowywanie w
pozycji pionowej lub poziomo na paletach.
3. Użytkowanie i konserwacja
Do czyszczenia i konserwacji używać należy łagodnych środków (nie rozpuszczalników). Wskazane
jest pokrycie uszczelek cienką warstwą wazeliny. Wyrób produkowany jest z materiałów
drewnopochodnych i z drewna, dlatego należy ograniczyć ich kontakt z wilgocią.
4. Warunki gwarancji
1) „JAPI” gwarantuje, że wyprodukowany wyrób spełnia normy jakościowe
określone w PN-88/B-10085/A2+Az3, PN-EN 1529 :2001 klasa tolerancji 2, PN-EN
1530:2001 klasa tolerancji 3.
2) „JAPI” udziela 24 miesięcznej gwarancji od dnia zakupu. Obowiązki gwaranta są
realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3) Podstawą uznania gwarancji jest KARTA GWARANCYJNA wydana przez Gwaranta.
4) Gwarant oświadcza, iż w okresie obowiązywania gwarancji wyrób spełniał będzie
właściwości wskazane w normach jakościowych, o których mowa w ust. 1 warunków
gwarancji.
5) W przypadku uznania roszczeń gwarancyjnych, Gwarant jest obowiązany do
usunięcia wady fizycznej wyrobu lub do dostarczenia wyrobu wolnego od wad, jeżeli
wady te ujawnią się i zostaną zgłoszone w ciągu terminu określonego w gwarancji. O
sposobie załatwienia roszczeń z tytułu gwarancji decyduje Gwarant. Gwarant winien
rozpoznać reklamację w terminie 14 dni od jej zgłoszenia i powiadomić Kupującego o
sposobie jej załatwienia.
6) Kupujący jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji opartej o roszczenia gwarancyjne
wyłącznie przedsiębiorcy, który dokonał sprzedaży wyrobu oraz wydał niniejszą kartę
gwarancyjną. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z
umową, bądź rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z
gwarancji.
7) Udzielona gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiera
uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towarów z umową uregulowaną,
ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (w przypadku sprzedaży na rzecz osoby fizycznej
nabywającej towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą), luta
wynikających z rękojmi uregulowanej przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku.
Kodeks cywilny (w przypadku sprzedaży na rzecz innych podmiotów).
8) Transport, magazynowanie, montaż i użytkowanie musi odbywać się wg instrukcji.
9) Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za:
 uszkodzenia mechaniczne nie stwierdzone przy odbiorze a mogące wystąpić w trakcie
złego i niezgodnego z zaleceniami transportu, przechowywania, montażu lub
użytkowania,
 wady i uszkodzenia wyrobu powstałe w skutek przeróbek oraz zmian dokonanych przez
Kupującego lub niewłaściwego postępowania ze skrzydłami. Dokonane zmiany i
wytyczne dotyczące postępowania ze skrzydłami muszą być zgodne z wytycznymi
zawartymi w Instrukcji użytkowania drzwi.
10) Sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy gwarancyjnej rozstrzyga sąd właściwy dla
JAPI Piotr Jasiński.
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