
                                               Gliny Małe, dnia ....................

G W A R A N C J A
Firma GACEK udziela gwarancji na zakupiony system orynnowania w zakresie 
odporności na korozję perforacyjną i trwałośc elementów systemu rynnowego

dla …....................................................................................
imię lub nazwisko nabywcy lub nazwa instytucji nabywającej

WARUNKI UDZIELENIA GWARANCJI

1. Gwarancji udziela się pierwszemu nabywcy na okres 10 lat od daty zakupu.
2. Gwarancja jest ważna tylko dla systemów orynnowania zamontowanych na terytorium Polski.
3. Gwarancja obejmuje tylko orynnowanie zamontowane przez wykwalifikowaną ekipę dekarską, zgodnie z 
obowiązującą instrukcją montażu. Warunkiem koniecznym do uznania reklamacji jest prawidłowo 
zamontowany system rynnowy.
4. Gwarancja obejmuje jedynie wady wynikające z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie,
nie zaś uszkodzenia mechaniczne powstałe wskutek:
– montażu niezgodnego z instrukcją
– użycia rynien niezgodnie z przeznaczeniem
– użycia elementów orynnowania innego producenta
– niewłaściwego przechowywania elementów
– niewłaściwego eksploatowania elementów
– wykonywania samodzielnych napraw i przeróbek systemu rynnowego.
5. Gwarancja nie obejmuje różnic w odcieniach koloru poszczególnych elementów systemu rynnowego.
6. Gwarancja jest ważna jedynie po podpisaniu przez Dystrybutora.
7. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu towaru.
8. Gwarancja dotyczy systemu orynnowania GACEK  zamontowanego na:

….....................................................................................................................................................
miejscowość, ulica, nr domu, typ budynku lub położenie opisowe

9. W okresie gwarancji obowiązkiem i jedynym zobowiązaniem Producenta w stosunku do jakichkolwiek defektów
systemów orynnowania jest wymiana  wadliwych elementów na niewadliwe oraz bezpłatna dostawa niewadliwych
elementów pierwszemu nabywcy. Odpowiedzialnośc gwarancyjna jest ograniczona do wartości pierwotnie zakupionego 
towaru.
10. Wystąpienie uszkodzenia objętego gwarancją prosimy zgłaszać w ciągu 14 dni od jego wystąpienia do 
autoryzowanego punktu sprzedaży w formie pisemnej.
11. Niezbędnym warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest okazanie dowodu zakupu i karty gwarancyjnej przez 
zgłaszającego reklamację.
12. Zgłaszający reklamację zobowiązany jest do umożliwienia przedstawicielowi producenta rozeznania zasadności 
reklamacji w miejscu zainstalowania przed rozpoczęciem prac naprawczych. Producent decyduje o rodzaju i zakresie 
zastosowanych środków zapewniających usunięcie wad.

                   Pieczęć i podpis dystrybutora


