Oświadczenie gwarancyjne

Gardinia Sp. z o. o.
ul. Oławska 4, 55-040 Domasław
NIP: 899-10-00-694
Dane do kontaktu:
Telefon: 00 48 71 3111552
Telefax: 00 48 71 3111551
e-mail: info@gardinia.pl

Firma Gardinia Sp. z o. o. zwana dalej Gwarantem, zapewnia swoim klientom gwarancję jakości,
trwałości i poprawności działania sprzedawanych przez firmę produktów
w okresie jednego roku od daty zakupu.
Warunkiem udzielenia gwarancji jest:
- posiadanie dowodu zakupu produktu, określającego datę jego nabycia
- instalacja i użytkowanie produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcją

Zakres gwarancji:
- gwarancją objęte są produkty marki Gardinia: karnisze metalowe, karnisze drewniane, szyny
sufitowe wraz z akcesoriami, rolety materiałowe, żaluzje i oraz pozostałe artykuły dekoracji okna i
ochrony przed słońcem oferowane przez firmę Gardinia.
- gwarancją objęte są wady fabryczne oraz wady ukryte produktu ujawnione w trakcie
użytkowania.
- gwarancji nie podlegają wady powstałe na skutek instalacji i/lub użytkowania przedmiotu
niezgodnie z instrukcją montażu/użytkowania oraz z jego przeznaczeniem. Gwarancji nie
podlegają uszkodzenia mechaniczne elementów lub odbarwienia tkanin wynikłe z ich niewłaściwej
pielęgnacji.
- ochrona gwarancyjna obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Uprawnienia kupującego w przypadku ujawnienia wady:
- zasadność roszczenia gwarancyjnego zostanie rozpatrzona przez gwaranta w terminie 14 dni od
jego złożenia
- w ramach gwarancji reklamowany produkt zostanie naprawiony lub w przypadku braku
możliwości naprawy, wymieniony na wolny od wad.
- termin naprawy lub wymiany reklamowanego towaru zostanie określony przy rozpatrywaniu
roszczenia gwarancyjnego
Uwaga!
Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Dyrektor zarządzający:
- Gardinia Sp. z o. o.Gardinia Sp. z o.o.
PL- 55-040 Domasław
ul. Oławska 4
tel. +48 71 311 15 52
fax +48 71 311 15 51
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AKCESORIA DO DEKORACJI WNĘTRZ

ROLETY

Bank PeKaO S. A. Wrocław
nr konta: 41124068141111000049363098
swift: PKOPPLPW
Wysokość kapitału zakładowego:
363 600 PLN

ŻALUZJE

SYSTEMY PANELOWE

FORMULARZ REKLAMACYJNY

DANE SPRZEDAWCY

DANE KLIENTA
Imię i nazwisko:
Adres do korespondencji:
Adres e-mail:
DANE DOTYCZĄCE UMOWY SPRZEDAŻY
Numer zamówienia:
Data zawarcia umowy sprzedaży:
Nr faktury VAT/paragonu i data wystawienia
(fakultatywnie) lub inny dowód zakupu:
OZNACZENIE REKLAMOWANEGO TOWARU
Opis towaru (np. rodzaj, model – symbol):
Cena towaru:
OKREŚLENIE WADY

Opis wady

Data stwierdzenia wady:
ŻĄDANIE KLIENTA (proszę wskazać właściwe)
A

Nieodpłatna naprawa towaru (usunięcie wady)

B

Nieodpłatana wymiana towaru na nowy

C

Obniżenie ceny towaru

D

Odstąpienie od umowy i żądanie zwrotu pieniędzy (Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna)

Kwota obniżenia ceny:

ZWROT PIENIĘDZY (dotyczy jedynie żądania obniżenia ceny towaru albo odstąpienia od umowy i żądania zwrotu pieniędzy)
Nazwa banku i numer rachunku bankowego Klienta:
Inny sposób zwrotu pieniędzy:
INNE UWAGI KLIENA

DATA, MIEJSCOWOŚĆ I PODPIS KLIENTA
Miejscowość, data:
Podpis Klienta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest
przesyłany w wersji papierowej)

