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GWARANCJA
Firma „Barteks” importer odpływów liniowych gwarantuję dobrą jakość oferowanych
produktów , na które zostaje wystawiona niniejsza gwarancja.
1.

Firma „Barteks”- udziela 5-letniej gwarancji na odpływy liniowe wykonane ze stali
nierdzewnej

2.

Niniejsza gwarancja stanowi zobowiązanie producenta zwanego dalej gwarantem do
nieodpłatnego usunięcia fizycznych wad przez okres 5 lat

3. Niniejsza karta gwarancyjna jest ważna wraz z fakturą lub z paragonem
4. Gwarancja nie obejmuje produktów których uszkodzenia powstały na skutek:
a) niewłaściwej obsługi b) złego montażu produktu c) niewłaściwego użytkowania
5. Gwarancja nie obejmuje produktu w którym stwierdzono naruszenie konstrukcji
6. Zakresem gwarancji nie są objęte czynności związane z montażem, konserwacją
oraz czyszczeniem produktu.Kupujący jest zobowiązany wykonać je we własnym
zakresie.

ZASADY KONSERWACJI ODPŁYWÓW LINIOWYCH

7. Wybór usunięcia wady zależy od gwaranta, który może naprawić lub wymienić

Powierzchnie ze stali nierdzewnej są wrażliwe na środki czyszczące zawierające

8. Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni

wapń,kwasy i czynniki ścierne .Powierzchnie te należy czyścić wodą z z dodatkiem

9. W przypadku uznania zgłoszenia za zasadne, gwarant zobowiązuje się do

mydła a następnie wytrzeć i wypolerować miękką ściereczką. Naloty powstałe z
osadzającego się wapnia należy usuwać za pomocą octu.

produkt

naprawy lub wymiany produktu w ciągu 7 dni
10. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji kupujący ponosi ewentualne
koszty dojazdu oraz roboczogodzin serwisu
11. Reklamujący zobowiązuje się niezwłocznie na piśmie poinformować
sprzedawcę o stwierdzonych wadach dokonując dokładnego opisu.
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