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KARTA GWARANCYJNA WAŻNA TYLKO Z DOWODEM ZAKUPU

KARTA GWARANCYJNA

PRODUCENT GWARANT:
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Piotr Misiowiec
                                  Grunwaldzka 53b

14-100 Ostróda 
stolmis@stolmis.pl
fax: 89/641 21 18

mailto:stolmis@stolmis.pl


ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI
1. Podczas rozpakowywania mebla nie wolno posługiwać się ostrymi narzędziami, gdyż istnieje możliwość uszkodzenia 

powłoki lakierniczej.

2. Meble powinny być  użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Meble  należy  użytkować  w  pomieszczeniach  zamkniętych  i  zabezpieczonych  przed  szkodliwymi  czynnikami 
atmosferycznymi. Temperatura powietrza w pomieszczeniach powinna mieścić się w granicach od +15st.C do +30st. C.

4. Mebli nie należy ustawiać w odległości mniej niż 1 metr od czynnych źródeł ciepła.
5. Przemieszczając meble należy chwytać od spodu za sztywne elementy konstrukcji nośnej.

ZASADY KONSERWACJI MEBLI
1. Meble  należy  czyścić suchą  lub  lekko  wilgotną,  miękką  tkaniną,  po  czym  należy  powierzchnie czyszczone wytrzeć 

do sucha.

2. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powłok lakierniczych spowodowanych  użyciem środków 
chemicznych. Dopuszcza się stosowanie środków czyszczących dostępnych na  rynku przeznaczonych do pielęgnacji 
drewna.

ZASADY GWARANCJI
Gwarant   zapewnia   Kupującemu   wysoką   jakość   i   prawidłowe   funkcjonowanie   mebli,   pod   warunkiem prawidłowego ich 
ustawienia i użytkowania zgodnego z przeznaczeniem. W razie  wystąpienia  w meblu  wady  Gwarant  zobowiązuje się do 
stosownego świadczenia  gwarancyjnego, według zasad określonych w niniejszej karcie gwarancyjnej.

1. Sprzedawca    jest     obowiązany     do     wydania     Kupującemu     pełnowartościowego     mebla w opakowaniu 
fabrycznym.

2. Termin gwarancji wynosi 24 miesiące od daty wydania mebli Kupującemu potwierdzonej pieczęcią punktu sprzedaży 
detalicznej i czytelnym podpisem Sprzedawcy.

2.1. Podstawą rozpatrzenia przez Gwaranta zgłoszonej reklamacji jest posiadanie przez użytkownika  wydanej   przez 
producenta  karty gwarancyjnej wraz z dopiętym dokumentem zakupu. W przypadku braku  właściwie  wypełnionej  karty 
gwarancyjnej reklamacja nie będzie rozpatrywana. 

2.2. Sprzedawca zobowiązany jest wydać przy zakupie wyrobu kartę gwarancyjną.
3. Gwarancją producenta nie są objęte:
3.1. W meblach sprzedawanych z ekspozycji wady, uszkodzenia i  braki  ilościowe elementów i akcesoriów stwierdzone przy 

zakupie.

3.2. Uszkodzenia     powstałe   w     wyniku     niewłaściwego     bądź     nieostrożnego     przewozu    i przenoszenia 
mebli, jak również wynikłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności niezależnych od producenta.

3.3. Uszkodzenia   powstałe   w   wyniku   niewłaściwego   lub   niezgodnego   z   zasadami   użytkowania, przechowywania 
i konserwacji mebli.

3.4. Uszkodzenia wynikłe z naprawy lub przeróbki mebli wykonane przez/bądź na zlecenie Kupującego.
3.5. Wady i uszkodzenia, w wyniku których obniżono cenę wyrobu.

3.6. Zamierzone przez producenta w pierwowzorze różnice  w  profilach  i  odcieniach  wynikające z zaprojektowanych cech 
plastycznych i estetycznych wyrobu oraz cech charakterystycznych dla surowców naturalnych, z których wykonano mebel.

3.7. Zmiany zachodzące w meblach, będące efektem naturalnych procesów starzenia (zmiany barwy drewna lub połysku lakieru) 
oraz różnice w odcieniu naturalnych elementów drewna wynikających ze struktury drewna.

3.8. Minimalne różnice w wygięciu drewnianych elementów mebli oraz ułożenia słojów. 
4. Przy sprzedaży wyrobu na podstawie wzoru, meble dostarczane są do obrotu w opakowaniach. O ile  opakowania nie 

noszą śladów uszkodzenia, meble są wydane Kupującemu bez rozpakowania. W tym  przypadku termin zgłaszania 
reklamacji na widoczne wady wykonania wynosi 7 dni (kalendarzowych) od daty zakupu.      W takim przypadku należy 
bezwzględnie opakowanie reklamowanego wyrobu pozostawić do kontroli, do momentu rozpatrzenia reklamacji.

5. Jeżeli Kupujący zażąda wydania mebla bez opakowania fabrycznego lub zażąda sprzedaży wyrobu   z ekspozycji traci 
uprawnienia do reklamowania uszkodzeń mechanicznych i transportowych mebli.

6. Reklamacje z tytułu wad przyjmuje Salon (sklep), w którym dokonano zakupu.

7. Reklamacje  dotyczące  braków  i  uszkodzeń  mebli  wydanych  kupującemu  załatwia  Sprzedawca w ramach 
odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.

8. Reklamacje   za   wady   objęte   gwarancją   Sprzedawca   przekazuje   niezwłocznie   do   Gwaranta,   o   ile  w ramach umowy 
z Gwarantem nie może ich załatwić bezpośrednio.

9. O przyjęciu reklamacji do realizacji albo też o uznaniu gwarancji za nieuzasadnioną  Kupujący będzie powiadomiony przez 
Gwaranta.

9.1. W  razie  dokonania  oględzin  –  niezwłocznie  po  ich  zakończeniu,  poprzez  dokonanie  wpisu  do protokołu rozpatrzenia 
reklamacji.

9.2. We wszystkich innych przypadkach – w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

10. W przypadku, gdy wada stanowiąca przedmiot reklamacji jest, według oceny Gwaranta usuwalna, świadczenie 
gwarancyjne będzie zrealizowane w drodzy naprawy gwarancyjnej.

11. W przypadku, gdy wada mebla jest nieusuwalna lub  jej usunięcie spowodowałoby  lub  mogłoby spowodować obniżenie 
jakości mebla, załatwienie reklamacji może nastąpić, za zgodą Kupującego, przez obniżenie ceny mebla, którego reklamacja 
dotyczyła.

12. W przypadku, gdy wada mebla jest nieusuwalna, a Kupujący nie wyraża zgody na obniżenie ceny  bądź reklamacja nie 
została załatwiona w terminie określonym w warunkach gwarancyjnych  lub  uzgodnionym z Kupującym, załatwienie 
reklamacji na żądanie Kupującego może nastąpić poprzez  wymianę wadliwego mebla na wolny od wad lub zwrot 
Kupującemu zapłaconej ceny wadliwego mebla przy jednoczesnym zwrocie mebla przez Kupującego.

13. Kupujący nie może odstąpić od umowy lub zażądać wymiany wadliwego mebla na wolny od wad, gdy Kupujący:
a) dokonał przeróbki lub niewłaściwej naprawy mebla we własnym zakresie,

b) zdekompletował mebel,
c) uszkodził   mebel   na   skutek   niewłaściwego   użytkowania,    przechowywania    bądź niewłaściwej 

konserwacji,

d) dokonał zakupu mebla po obniżonej cenie lub wcześniej udzielono już na ten mebel upustu cenowego ze względu 
na jego wady.

14. Sposób załatwienia reklamacji ustala Gwarant,

• w  przypadku,  gdy  wada  stanowiąca  przedmiot  reklamacji  jest  według  oceny  Gwaranta  usuwalna,  świadczenie 
gwarancyjne będzie realizowane poprzez naprawę mebla przywracającą wartość użytkową i estetyczną,

• jeżeli  charakter  wady nie  wymaga  jej  usuwania  w warunkach  fabrycznych,  naprawę gwarancyjną  wykonuje się 
u Kupującego – kupujący winien umożliwić dokonanie naprawy.

15. Jeżeli  Kupujący uniemożliwi  dokonania  naprawy uważa  się,  że  zrezygnował  z  uprawnień  wynikających  z  niniejszej  karty 
Gwarancyjnej.

UWAGI:
„Niniejsza karta gwarancyjna” na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień 
kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.”
Karta gwarancyjna bez wpisanej daty sprzedaży, dołączonego dowodu zakupu, czytelnego stempla sklepu jest nieważna.
W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu użytkownik pokrywa koszt dojazdu. Ochrona gwarancyjna 
obejmuje teren całego kraju.
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