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Karta Gwarancyjna
1. Producent/Gwarant, firma Unimat Fabryka Wycieraczek Rafał Rejmisz ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań
udziela gwarancji na wyrób pod nazwą: wycieraczka do obuwia:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
na okres 3 lat od daty dostawy na konstrukcje [profil, linka itp.]. Szczegółowe informacje nt. wyrobów objętych
niniejszą gwarancją znajdują się w Deklaracji Technicznej Producenta.
2. UNIMAT ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji na swoje wycieraczki, gdy powstały z przyczyn tkwiących w
sprzedanych wyrobach. Z chwilą wydania wyrobów na Kupującego/Uprawnionego przechodzi niebezpieczeństwo
ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
3. Gwarancją nie są objęte:
•

uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji wycieraczki [np. uszkodzenia
powstałe w wyniku toczenia, ciągnięcia, pchania, przejeżdżania po wycieraczce ciężkich – w szczególności
maszyn czyszczących oraz wózków widłowych, podnośników samojezdnych lub ostrych przedmiotów],

•

uszkodzenia wynikłe ze złego magazynowania i transportowania oraz prowadzenia robót budowlanych na
wycieraczkach bez ich odpowiedniego do sytuacji zabezpieczenia lub usunięcia na czas prac,

•

uszkodzenia wynikłe podczas przeróbek przez klienta bez wiedzy producenta,

•

obniżenie wartości eksploatacyjnych wycieraczki spowodowanych brakiem właściwej konserwacji
[czyszczenie, usuwanie gum do żucia, wymiana uszkodzonych wkładów].

•

uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego doboru wycieraczek pod względem faktycznych warunków
użytkowania np. wycieraczki wewnętrzne zamontowane na zewnątrz budynków, wycieraczki do obuwia
montowane w strefie ruchu wózków widłowych itp.
z gwarancji o której mowa w punkcie 1 wyłączone są elementy podlegające normalnemu zużyciu podczas
użytkowania wycieraczki takie jak wkłady czyszczące, które są objęte gwarancją 12-sto miesięczną.

•

4. Podłoże pod wycieraczkę musi być płaskie / np. wylewka samopoziomująca/ aby zapobiec załamaniom i
wgnieceniom wkładów, bądź przy znacznym obciążeniu wgnieceniom profili. Wszelkie nierówności podłoża, mogą
powodować wygięcia profili aluminiowych - uszkodzenia z tego powodu nie są objęte gwarancją.
5. W ramach gwarancji Kupującemu/Uprawnionemu przysługuje roszczenie o nieodpłatne usunięcie wad
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
6. Kupujący/Uprawniony zgłasza wadę pisemnie Producentowi/Gwarantowi , proponując termin jej usunięcia. Dla
ułatwienia szybkiego podjęcia decyzji przez Producenta/Gwaranta należy załączyć dokumentację fotograficzną
uszkodzeń.. Producent/Gwarant w ciągu 3 dni od otrzymania zgłoszenia poinformuje o terminie i warunkach
przystąpienia do usunięcia wady. Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe w wyznaczonym terminie
Producent/Gwarant zwróci się pisemnie do Kupującego/Uprawnionego z wnioskiem o jego przedłużenie, przy czym
Producent/Gwarant dołoży należytej staranności, aby usunąć wady w możliwie najkrótszym terminie.
7. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady uznanej przez Producenta/Gwaranta za podlegającą
naprawie na gwarancji, okres gwarancyjny zostaje przedłużony o okres od momentu zgłoszenia wady do momentu
jej skutecznego usunięcia. W przypadku wymiany wyrobu na nowy, okres gwarancyjny biegnie na nowo od dnia
dokonania wymiany lub ostatniej naprawy.
8. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji przy umowie sprzedaży.
9. Adres obiektu, w którym zamontowane są wycieraczki podlegające niniejszej gwarancji:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Producent/Gwarant

Podpis, pieczęć, data ……………………………………………………………...……………………………………………..

