WARUNKI GWARANCJI KOMPLETNEGO SYSTEMU KOMINOWEGO:

LEIER POLSKA S.A.
33-150 Wola Rzedzinska 155A
tel. +48 14 63 13 700
fax +48 14 63 13 600
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1. Producent, Leier Polska S.A., zwany w dalszej czêœci dokumentu „GWARANTEM" zapewnia sprawne
dzia³anie Systemu Kominowego, zwanego w dalszej czêœci dokumentu „URZ¥DZENIEM", na które wydana jest
niniejsza Karta Gwarancyjna, pod warunkiem prawid³owego monta¿u URZ¥DZENIA (zgodnie z dostarczon¹
Instrukcj¹ Monta¿u), odbioru technicznego przez zak³ad kominiarski oraz prawid³owej eksploatacji zgodnie
z przeznaczeniem.
2. Gwarancja obejmuje URZ¥DZENIA zakupione na terenie Polski i zaopatrzone w Kartê Gwarancyjn¹.
3. Kartê Gwarancyjn¹ uznaje siê za wa¿n¹, je¿eli posiada czytelnie i poprawnie wype³nione rubryki
zawieraj¹ce: datê i numer dokumentu sprzeda¿y, datê wystawienia Gwarancji, piecz¹tkê i podpis Sprzedawcy
oraz odbiór techniczny dokonany przez zak³ad kominiarski. Uwaga: Gwarancja obejmuje wady elementów,
które ujawni³y siê po odbiorze kominiarskim i rozpoczêciem eksploatacji URZ¥DZENIA.
4. Karta Gwarancyjna jest wa¿na z dokumentem zakupu URZ¥DZENIA.
5. Gwarancjê udziela siê na okres 30 lat, licz¹c od daty sprzeda¿y przez producenta.
6. Kupuj¹cy zobowi¹zany jest do zawiadomienia GWARANTA o niesprawnoœci URZ¥DZENIA niezw³ocznie po
ujawnieniu siê wad nie póŸniej ni¿ w terminie 1 miesi¹ca.
7.URZ¥DZENIE uznaje siê za niesprawne, je¿eli nie jest mo¿liwa jego eksploatacja zgodnie z przeznaczeniem,
a przyczyna niesprawnoœci wynika z wewnêtrznych w³asnoœci urz¹dzenia.
8. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub w przypadku, gdy wada URZ¥DZENIA zosta³a spowodowana
niew³aœciwym monta¿em (niezgodnym z do³¹czon¹ Instrukcj¹ Monta¿u) lub niew³aœciw¹ eksploatacj¹
URZ¥DZENIA, Reklamuj¹cy zostanie obci¹¿ony kosztami postêpowania reklamacyjnego.
9. Nieuznanie roszczeñ gwarancyjnych KUPUJ¥CEGO przez GWARANTA mo¿e mieæ miejsce w nastêpuj¹cych
przypadkach:
a) uszkodzeñ mechanicznych
b) uszkodzeñ powsta³ych podczas transportu i przy roz³adunku
c) wadliwego monta¿u (niezgodnie z Instrukcj¹ Monta¿u)
d) nieprawid³owej eksploatacji
e) wadliwego dzia³ania urz¹dzenia na skutek przypadków losowych niezale¿nych od GWARANTA (po¿ar,
powódŸ, itp.)
f) u¿ycia przy monta¿u URZ¥DZENIA czêœci innych ni¿ oryginalnie dostarczone przez producenta
g) eksploatacji bez odbioru kominiarskiego..
h) pod³¹czenia do komina kot³a grzewczego nie posiadaj¹cego odpowiednich dopuszczeñ do stosowania w
budownictwie
10. GWARANT nie ponosi odpowiedzialnoœci za uszkodzenia lub zniszczenia URZ¥DZENIA wynik³e z przyczyn
innych ni¿ wady w nim tkwi¹ce. Gwarancja nie obejmuje prawa KUPUJ¥CEGO do domagania siê zwrotu
utraconych zysków lub odszkodowania za straty wynik³e z nieprawid³owego dzia³ania URZ¥DZENIA.
11. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej zastosowanie maj¹ odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

