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Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy zapoznać się z zasadami użytkowania 

i warunkami gwarancji ! 

Podstawa prawna 

Uregulowania dotyczące gwarancji oparte są o rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz 

zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. 02.141.1176) 

 

………..………….   
pieczęć KJ 

………...………………………………….. 
pieczęć i podpis sprzedawcy 

         …..…..…..………………. 
podpis konsumenta                                                  



1, Producent zapewnia dobra jakość i właściwe funkcjonowanie  mebli przy zachowaniu prawidłowych zasad 

użytkowania zgodnie z przeznaczenie w okresie 12 miesięcy od daty sprzedaży(dnia wydania) ale nie dłuższym niż 

18-mcy od daty produkcji                                                                                                                                

2.  Przy sprzedaży, celem sprawdzenia jakości, mebli powinny być rozpakowane przez sprzedawcę. 

Okazanie kupującemu przy wydaniu na sklep, w celu udowodnienia zgodności towaru z umową                                                                                                                                                                 

3. Przy rozpakowaniu nie należy używać ostrych narzędzi, gdyż może to spowodować uszkodzenie obicia 

mebla.                                                                                                                                                                               

4. W wyniku transportu po rozpakowaniu mogą wystąpić nieregularne fałdy i zagniecenia obicia. Cofnięcie 

efektu następuje w kilka dni po rozpakowaniu. Przyspieszenie procesu kształtowania można uzyskać poprzez ręczne 

uformowanie poduch, podłokietników i siedzisk.                                                                                                                                                                 

5, Reklamacje z tytułu wad ukrytych przyjmuje sprzedawca, a ten przekazuje je niezwłocznie producentowi, 

o ile w ramach odrębnej umowy z gwarantem nie może załatwić ich bezpośrednio.                                                                                                         

6,  Jeżeli niezgodności wyrobu z umową zostanie stwierdzona po 1 miesiącu od daty zakupu,  Kupujący,  

występując z roszczeniem  musi  udowodnić  ponad wszelką wątpliwość, że niezgodności istniała juz w momencie 

zakupu.                                                                                                                                                                              

7, O przyjęciu reklamacji do realizacji lub uznaniu jej za nieuzasadniona, Kupujący będzie powiadomiony  

przez  Gwaranta  w  terminie   14  dni  od  dnia  zgłoszenia  reklamacji.                                                                                                                                 

8.    Przyjęcie  reklamacji   odbywa   się   przez   sporządzone   dokumentu   na   drukach znajdujących sie u 

sprzedawcy.                                                                                                                                                                          

9, Jeżeli charakter niezgodności towaru z umowa  nie wymaga jej usunięcia w warunkach fabrycznych lub 

nie wymaga sprowadzania potrzebnych elementów z fabryki, naprawa gwarancyjna wykonana będzie w terminie 30 

dni od dnia akceptacji reklamacji. W tym przypadku Kupujący jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności 

we współdziałaniu i umożliwieniu naprawy wyrobu.                                                                                                               

9.a  Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza .nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego 

wynikających  z niezgodności towaru z umowa.                                                                                                                

10.    Jeżeli charakter niezgodności towaru z umową wymaga jej usunięcia w warunkach fabrycznych, gdy 

niezbędne jest dodatkowe sprawdzenie zasadności reklamacji lub sprowadzenie nowych elementów z fabryki, termin 

realizacji reklamacji może ulec wydłużeniu, w zgodzie z zawartą dodatkowo umową z Kupującym. W przypadku 

konieczności usunięcia niezgodności w warunkach fabrycznych, Kupujący zobowiązany jest   do   wydania   wyrobu,   

lub jego   części   składowych   wymagających   naprawy przedstawicielowi Gwaranta, celem przewiezienia do 

siedziby Gwaranta i dokonania naprawy. Gwarant nie ma obowiązku dostarczenia Kupującemu wyrobu zamiennego 

na czas wykonania obowiązków gwarancyjnych.                                                                                                                                                         

11.   Odmowa wydania wyrobu lub jego części do naprawy w warunkach fabrycznych, bądź jej 

uniemożliwienie w lokalu Kupującego oznaczać będzie, że Kupujący zwolnił Gwaranta z wykonania obowiązków 

gwarancyjnych i zrzekł się wszelkich roszczeń względem  Gwaranta                                                                                                                                                                    

12.   W przypadku, gdy naprawa lub wymiana nie nastąpi w odpowiednim czasie, może nastąpić wymiana 

wadliwego towaru na nowy lub zwrot zapłaconej kwoty, wadliwy mebel powinien zostać oddany do sprzedawcy lub 

producenta.                                                                                                                                                                          

13.   Reklamacja może również za zgodą obu stron polegać na obniżeniu ceny wyrobu. Obniżenie ceny 

powoduje unieważnienie gwarancji.                                                                                                                                        

14.   W przypadku  uzasadnionego roszczenia, Kupujący zostanie powiadomiony o sposobie załatwienia 

reklamacji poprzez:                                                                                                                                                              

A)   dostarczenie kupującemu właściwych elementów lub podzespołów                                                                          

B)   naprawę poprzedzoną oględzinami, podczas których przedstawiciel Gwaranta oceni, czy faktycznie występuje 

niezgodność towaru z umową. O terminie przyjazdu Serwisu Gwaranta Kupujący zostanie powiadomiony 

telefonicznie, pisemnie lub w formie fax. (także awizo). W szczególnych przypadkach, kiedy dotrzymanie 

uzgodnionego terminu usunięcia roszczenia będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Gwaranta, albo związane 

będzie z nadmiernymi trudnościami (np. wzmożona absencja chorobowa personelu Gwaranta, odległość 

przekraczająca 250km od siedziby Gwaranta, niekorzystne warunki drogowe, okres świąt, brak części zamiennych 

dostarczanych przez kooperantów, awaria pojazdu serwisowego, itp.) Gwarant wyznaczy nowy termin.                                                                                                                                            

15.   Uznaje się, że Gwarant przystąpił do wykonania obowiązków gwarancyjnych w uzgodnionym z Kupującym 

terminie, jeżeli co najmniej dwa dni wcześniej Kupujący został zawiadomiony przez Gwaranta.                                                                                                                                                 

16.   W   przypadku   nieuzasadnionego   zgłoszenia   reklamacji   lub   uniemożliwienia wykonania obowiązków 

gwarancyjnych, Kupujący zobowiązany będzie do pokrycia kosztów poniesionych przez Gwaranta w związku z 

przystąpieniem do wykonania obowiązków gwarancyjnych.     

 

ZASADY  UŻYTKOWANIA MEBLI 
- Meble powinny być użytkowane zgodnie z. ich konstrukcją! przeznaczeniem                                                     - 
meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi  wpływami 
atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Temperatura powietrza w pomieszczeniach 
powinna mieścić się w granicach 10-30 C, a   wilgotność  40-70%.                                                                                 
Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż l metr od czynnych grzejników                                                                                                                                                    
- wymagane jest równe ustawienie (wypoziomowanie) mebla.                                                                                          
- W przypadku łóżka tapicerowanego należy wypoziomować listwę środkową. Czynność tą należy każdorazowo 
wykonywać po zmianie położenia łóżka lub po jego podniesieniu. Regulacji należy dokonywać poprzez obrót 
ruchomą częścią nogi podpierającej do momentu uzyskania odpowiedniego ułożenia listwy. 
- W pojemniku na pościel nie należy przechowywać większej ilości pościeli od jego objętości                                        
- przy rozkładaniu mebli należy wysuwać i wsuwać część ruchomą mebla równomiernie trzymając jednocześnie za 
środek elementu.                                                                                                                                                                
- mebel tapicerowany przed przetarciem wilgotną miękką ściereczką należy odkurzyć                                                           
- klapę pojemnika na pościel otwieramy za uchwyt (jak nie ma uchwytu to otwieramy trzymając za środek klapy 
pojemnika) 
- wersalki otwieramy i zamykamy tylko i wyłącznie chwytając za środkową część siedziska. 
- zabrania się skakania oraz chodzenia po meblach 
- meble   tapicerowane   mają   charakter   wypoczynkowy,   zaprojektowane   i    wykonane są   z przeznaczeniem 
do okazjonalnego spania, nie zastępują sypialni 
 
' GWARANCJA. PRODUCENTA NIE SĄ OBJĘTE  
- wady, uszkodzenia widoczne przy zakupie 
- uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przewozu bądź przenoszenia mebli, oraz złego montażu, jak 
również wynikłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności                                                                         
- uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania i konserwacji, jak również po 
stwierdzeniu napraw przez osobę nieupoważnioną przez firmę producenta                                                                    
- wady i uszkodzenia w następstwie których obniżono cenę wyrobu przy jego zakupie                                                        
- minimalne różnice w wygięciu drewnianych elementów na bokach mebli oraz ułożenia słojów i barw drewna 
- szkody i usterki spowodowane przez zwierzęta 
- niezgodności wzoru oraz odcienia tkaniny w przypadku dokompletowań mebli tapicerowanych                                      
- różnice stopnia twardości  pojedynczych elementów wyrobu tapicerskiego, wynikające z ich zróżnicowanej 
wielkości oraz uwarunkowane zastosowanymi rozwiązaniami konstrukcyjnym                                                                
- fałdy w materiale obiciowym, jako cecha pożądana i zamierzona. Zewnętrzne powłoki mebli i        wykonane z 
materiałów obiciowych lub skór są luźne i miękkie, co jest spowodowane techniką wykonania  tego  typu   mebli.   
Powstawanie  fałd  w  pokryciu jest  zjawiskiem  naturalnym  i zamierzonym. Wynika to z nowoczesnej technologii 
stosowanej w tapicerstwie, jak również z zastosowaniem marszczeń i ozdobnych przeszyć, poprawiających estetykę 
mebla                                                                                                                                                                                      
- różnice pofałdowania elementów siedzisk i oparć, powstałych w wyniku złego użytkowania                                                       
- zmiany    spowodowane    nierównomiernym    użytkowaniem    wszystkich   siedzisk    kompletu tapicerskiego gdyż 
spowoduje to nadmierne pofałdowanie jednego siedziska i zdeformowanie właściwości wynikających z rodzaju 
użytego materiału  
 
ZASADY KONSERWACJI MEBLI                                                                        
powierzchnie mebli z laminatu, PCV oraz wykańczane farbami można zmywać wilgotną miękką tkaniną, a następnie 

niezwłocznie wysuszyć, wycierając miękką suchą szmatką powierzchnie tapicerowane z tkanin należy odkurzyć 

domowym odkurzaczem z miękką szczotką należy stosować się do zaleceń umieszczonych na ulotkach dołączonych 

do wyrobów. 

Podpisując niniejszą Kartę Gwarancyjną Kupujący kwituje ilościowy i jakościowy odbiór Wyrobów po 

uprzednim sprawdzeniu ich ilości i jakości oraz oświadcza, że zapoznał się z warunkami gwarancji i przyjął je 

do stosowania bez zastrzeżeń. 

Oświadczam, że przyjmuje warunki niniejszej gwarancji 

       ……………………………………………. 

          Data i czytelny podpis Kupującego 

 


