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GWARANCJA

Dla: .........................................................................................................................................................................
Imiê i nazwisko nabywcy lub nazwa instytucji nabywaj¹cej.

WARUNKI UDZIELENIA GWARANCJI:
1. Galeco Sp. z o.o. zwana dalej Gwarantem udziela gwarancji na trwa³oœæ mechaniczn¹ systemu podsufitki 

Galeco DECOR.
2. Gwarancja udzielana jest na okres 10 lat.
3. Okres gwarancji rozpoczyna siê w dniu zakupu systemu.
4. Gwarancja udzielana jest pierwszemu nabywcy systemu.
5. Gwarancja obowi¹zuje tylko po podpisaniu przez Gwaranta.
6. Gwarancja obowi¹zuje tylko dla systemu zamontowanego na terytorium Polski.
7. Gwarancja nie obejmuje wad systemu powsta³ych na skutek:

- niew³aœciwego przechowywania i transportu,
- monta¿u niezgodnego z instrukcj¹,
- u¿ycia systemu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
- u¿ycia elementów systemu innego producenta,
- uszkodzeñ mechanicznych,
- braku systematycznego czyszczenia i konserwacji systemu,
- sk³adowania i monta¿u w miejscach nara¿onych na bezpoœrednie oddzia³ywanie promieni s³onecznych,
- monta¿u w œrodowisku silnie agresywnym (zanieczyszczenia przemys³owe, wysoki stopieñ zasolenia 
atmosfery, chemikalia)

8. Gwarant zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zmiany palety kolorystycznej oraz zaprzestania dostarczania 
systemu.

9. Gwarant nie ponosi odpowiedzialnoœci, gdy w przypadku wymiany reklamowanego systemu, nowe elementy 
wolne od wad bêd¹ ró¿ni³y siê odcieniem koloru lub po³yskiem od elementów reklamowanych.

10. Gwarancja dotyczy systemu podsufitki Galeco DECOR zamontowanego na:

..........................................................................................................................................................
Miejscowoœæ, ulica, nr. domu, typ budynku lub po³o¿enie opisowe.

ZG£OSZENIE REKLAMACJI I ROZPATRYWANIE:
1. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej zg³oszenie do autoryzowanego punktu sprzeda¿y Gwaranta                

w terminie 14 dni roboczych od daty wykrycia wady.
2. Zg³aszaj¹cy reklamacjê powinien za³¹czyæ kopiê dowodu  zakupu oraz niniejszy dokument  gwarancyjny.
3. Gwarant jest zobowi¹zany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 21 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
4. Zg³aszaj¹cy reklamacjê jest zobowi¹zany do  umo¿liwienia przedstawicielowi Gwaranta rozeznania zasadnoœci 

reklamacji systemu w miejscu jego zainstalowania.
5. W okresie gwarancji obowi¹zkiem i jedynym zobowi¹zaniem Gwaranta w stosunku do stwierdzonych wad 

systemu jest bezp³atne dostarczenie systemu wolnego od wad do punktu sprzeda¿y pierwszego nabywcy.

Za³¹cznikiem do niniejszej gwarancji jest instrukcja monta¿u systemu podsufitki Galeco DECOR.

…………………………, dnia ………………………………….

........................................................              ................................................
Podpis i pieczêæ Producenta Tomasz Piotrowski 

Dyrektor Sprzeda¿y i Marketingu 

,
- si³y wy¿szej.
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