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I. ZASADY OGÓLNE

GAMRAT Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Jaœle przy ul. Mickiewicza 108 zwane Gwarantem 
udzielaj¹ dwunastoletniej gwarancji na zakupione elementy systemów orynnowania „Gamrat  
Magnat” w zakresie trwa³oœci barwy.

II. WARUNKI GWARANCJI

III. OBOWI¥ZKI GWARANTA

Gwarant okreœli pisemnie tok postêpowania reklamacyjnego w ci¹gu 14 dni od dnia wp³yniêcia 
zg³oszenia do GAMRAT SA celem wykonania w odpowiednim terminie obowi¹zku wynikaj¹cego 
z niniejszej gwarancji.

Warunkiem prawid³owego funkcjonowania systemów rynnowych Gamrat jest prawid³owy, zgodny 
z instrukcj¹ monta¿.

GAMRAT Spó³ka Akcyjna
ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jas³o
tel. +48 13 491 60 00, fax +48 13 491 50 94 
e-mail: gamrat@gamrat.com.pl
www.gamrat.pl

Pieczêæ firmowa sprzedawcy:

G
Gwarancja jest wa¿na tylko dla systemów rynnowych zamontowanych na terenie Polski.
W przypadku wyst¹pienia w okresie gwarancji zmiany barwy elementów systemu 
z winy producenta, Gwarant zobowi¹zuje siê do bezp³atnego dostarczenia do punktu 
zakupu lub do innego wskazanego przez siebie punktu, wyrobów wolnych od wad 
w miejsce wyrobów wadliwych.
Gwarancja nie obejmuje wad powsta³ych na skutek:
?niew³aœciwego obchodzenia siê z wyrobem
?uszkodzeñ spowodowanych przez zdarzenia losowe
?uszkodzeñ spowodowanych przez osoby trzecie

Gwarancja nie obejmuje elementów metalowych.
Gwarancja nie obejmuje sytuacji, gdy elementy systemu rynnowego ró¿ni¹ siê od siebie 
po³yskiem.
Gwarant zastrzega sobie prawo zaprzestania produkcji wyrobu, jego modyfikacji oraz 
zmiany palety kolorystycznej.
Gwarant nie ponosi odpowiedzialnoœci, gdy w przypadku wymiany produktu bêdzie siê on 
ró¿ni³ po³yskiem od pozosta³ych wczeœniej zamontowanych elementów systemu 
rynnowego.
W przypadku stwierdzenia wady systemu rynnowego polegaj¹cej na zmianie barwy, 
Nabywca zobowi¹zany jest niezw³ocznie z³o¿yæ pisemn¹ reklamacjê u bezpoœredniego 
sprzedawcy, podaj¹c opis rodzaju zastrze¿eñ. Do w/w pisma nale¿y do³¹czyæ kopiê 
niniejszej gwarancji oraz faktury zakupu.
Odpowiedzialnoœæ z tytu³u gwarancji obejmuje tylko wady powsta³e z przyczyn tkwi¹cych 
w przedmiocie sprzeda¿y.

warancji udziela siê Nabywcy na okres 12 lat od daty zakupu.1.
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