Zielona Góra, dnia………….
GWARANCJA
Firma CENTRUM KOMINA Sp. z o.o. Sp. k., ul. Osadnicza 35, 65-785 Zielona Góra, udziela 24 miesięcznej gwarancji na:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………, stanowiących przedmiot umowy z dnia ………………………………………………………….
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty protokolarnego odbioru przedmiotu umowy przez Klienta.
I. Klient zobowiązany jest, w przypadku reklamacji, do załączenia następujących dokumentów:
1. gwarancja „Centrum Komina”,
2. gwarancja konkretnego urządzenia, które jest reklamowane,
3. podpisania protokołu oględzin.
II. Firma „Centrum Komina” zobowiązana jest, w przypadku reklamacji, do:
1. usunięcia usterki w terminie 21 dni od momentu zgłoszenia reklamacji dotyczącej punktu I akapitu 1 i biegnie od dnia
dokonania oględzin.
2. usunięcia usterki w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia do dostawcy urządzenia wniesionej reklamacji w zakresie
dotyczącym reklamacji z punktu I akapit 2. Zgłoszenie przez Centrum Komina winno nastąpić w ciągu 3 dni od dnia
oględzin. W razie konieczności termin ten może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia seryjnego lub
wyprodukowania jednostkowego urządzenia. O zmianie terminu Centrum Komina winien zawiadomić klienta.
3. Strony mogą dojść do porozumienia co do ewentualnych innych terminów usuwania usterek, w przypadku gdyby usunięcie
w terminach wskazanych powyżej było technologicznie niemożliwe lub też niemożliwe z innych przyczyn, które nie leżą
po stronie Centrum Komina Sp. z o. o. Sp. k.
4. W przypadku odmowy dokonania oględzin lub podpisania protokołu, reklamacje pozostawia się bez rozpoznania.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oświadczenie Klienta
Oświadczam, iż zapoznałem się z „Instrukcją eksploatacji kominków i kominów” firmy CENTRUM KOMINA oraz akceptuję
warunki gwarancji. Jednocześnie odbieram bez zastrzeżeń wykonane przez CENTRUM KOMINA prace oraz dostarczone materiały.
Oświadczam, iż otrzymałem następujące dokumenty:
Gwarancja „Centrum Komina”

Instrukcja eksploatacji kominków i kominów „Centrum Komina”

Gwarancja wkładu kominkowego

Instrukcja do wkładu kominkowego

Informacja o braku prawa do odstąpienia od umowy

Gwarancja turbiny gorącego powietrza

Instrukcja do turbiny gorącego powietrza

……………………………………….
Data i podpis Klienta

III. Gwarancja traci ważność, gdy:
1. dokonane zostaną przez Klienta jakiekolwiek przeróbki w kominie, kominku lub systemie ogrzewania kominkowego, które
zostały wykonane przez „Centrum Komina”,
Klient nie będzie przestrzegał doręczonej „Instrukcji eksploatacji kominków i kominów” oraz innych zaleceń zawartych w
załączonych instrukcjach i gwarancjach producentów zastosowanych materiałów.
3. W przypadku ustalenia w toku oględzin zmian, o których mowa w punkcie 1 lub naruszeń
z punku 2, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
IV. Gwarancja nie obejmuje:
1. szyb, rusztów i uszczelek wkładu kominkowego,
2. uszkodzeń mechanicznych i chemicznych w kominku, kominie i systemie ogrzewania kominkowego.
3. Drobnych pęknięć płyt kamiennych, które nie mają wpływu na prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie kominka.
4. innych zdarzeń i elementów, które zostały opisane w gwarancjach wystawionych przez dostawców materiałów lub
urządzeń

2.

………………………………………..
Data i podpis pracownika CENTRUM KOMINA

