
Wypełnia sprzedawca

Nazwa produktu :

Nr katalogowy :

Data zakupu :

Podpis oraz pieczęć sprzedawcy :

Data zgłoszenia reklamacji oraz podpis przyjmującego zgłoszenie :

Data naprawy oraz podpis serwisanta :

Data zgłoszenia reklamacji oraz podpis przyjmującego zgłoszenie :

Data naprawy oraz podpis serwisanta :

Data zgłoszenie reklamacji oraz podpis przyjmującego zgłoszenie :

Data naprawy oraz podpis serwisanta :

Warunki gwarancji:
1.  Producent Winkiel Sp. z o.o. udziela gwarancji na zestaw podtynkowy WC na okres:
 - Rama stalowa lakierowana proszkowo , zbiornik z polietylenu 12 lat;
 - Zawór napełniający, spustowy, przyłącza z tworzywa, 2 lata;
 - Miska ustępowa 5 lat;
 - Przycisk spłukujący, wężyk w oplocie  2 lata.
2.  Gwarancją objęte są wady , które ujawnione zostaną w okresie trwania gwarancji.
3.  Gwarancją nie są objęte:
 - uszkodzenia powstałe na skutek nieprawidłowego montażu; 
 - uszkodzenia powstałe podczas samodzielnych przeróbek produktu;
 - uszkodzenia powstałe na skutek nieprawidłowego użytkowania;
 - uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwej konserwacji , pielęgnacji wyrobu;
 - uszkodzenia powstałe w wyniku  zanieczyszczeń wody lub zabrudzeń sieci wodociągowej. 
4.  Reklamacja powinna być zgłoszona w miejscu dokonania zakupu lub bezpośrednio 

u  producenta, e-mail: serwis@winkiel.pl
5.  Gwarant zobowiązuje się do usunięcia usterki lub wady w ciągu 14 od zgłoszenia .
6.  O sposobie usunięcia usterki lub wady decyduję gwarant.

  7. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują wyłącznie po okazaniu wypełnionej oraz  
podstemplowanej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu.

Karta Gwarancyjna 
Zestaw Podtynkowy WC do Zabudowy 

WINKIEL Sp. z o.o.
UL. CISOWA 9, NIEPRUSZEWO 

64-320 BUK
tel. +48 6189 68 200

WWW.WINKIEL.PL
 E-MAIL: SERWIS@WINKIEL.PL
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IN WALL SYSTEM IN WALL SYSTEM



 Szanowny kliencie 

dziękujemy za wybór naszego zestawu wc do zabudowy.

Mamy nadzieję, że wybrany przez Państwa produkt 

spełni wszystkie oczekiwania.
 

Zasady prawidłowej pielęgnacji i konserwacji powierzchni.

1. Do czyszczenia i konserwacji nie należy stosować ostrych narzędzi, które mogą porysować 

lub uszkodzić powierzchnię.

2. Do czyszczenia i konserwacji nie należy stosować środków zawierających kwasy,  

    rozpuszczalniki, środki ścierne, proszki, wybielacze. Przed wyborem środka czyszczącego 

zalecamy dokładne zapoznanie się z jego składem.

3. Przed rozpoczęciem czyszczenia powierzchni nowym środkiem najpierw należy sprawdzić 

działanie preparatu w niewidocznym miejscu czyszczonej powierzchni . 

4. Do czyszczenie zalecamy używać wody z mydłem lub z innym łagodnym środkiem.
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