
 

 

 

 

   

 

KARTA GWARANCYJNA 

WARUNKI GWARANCJI: 
1) Firma MARCIN KRZEMIEŃ zapewnia KUPUJĄCEMU dobrą jakość i prawidłowe funkcjonowanie własnych wyrobów, gdy te będą 

właściwie zamontowane oraz użytkowane zgodnie z wymaganiami montażu i użytkowania opisanymi poniżej. 
2) Gwarantujemy dokonanie naprawy wyrobu lub jego wymianę w przypadku stwierdzenia przez kontrolę firmy MARCIN KRZEMIEŃ 

wad fabrycznych lub materiałowych. 
3) Zakupione umywalki i akcesoria objęte są 24 miesięcznym okresem gwarancyjnym, liczonym od daty sprzedaży, nie dłużej jednak 

niż 30 miesięcy od daty produkcyjnej. 
4) W przypadku stwierdzenia wady należy przekazać wadliwy wyrób do punktu sprzedaży wraz z ważną kartą gwarancyjną i 

zgłoszeniem reklamacji. 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKA: 
1) Podporę ze stali nierdzewnej należy czyścić specjalistycznymi, do tego celu przeznaczonymi środkami (np. Würth Edelstahl 

Pflegespray). Elementy drewniane i z płyty nie narażać na bezpośrednie działanie wody. Natychmiast usunąć wodę 
(zawilgocenie) suchą szmatką. 

2) Szkło należy czyścić środkami przeznaczonymi do czyszczenia powierzchni szklanych. Nie wolno używać do tego celu mleczek 
i past czyszczących. Spowoduje to uszkodzenie powierzchni szkła. Szkło należy dodatkowo co 3-6 miesięcy (w zależności od 
częstości użytkowania) zabezpieczać specjalnymi środkami do szkła zmniejszającymi przyczepność wody (np. Ravak lub HG). 

3) Należy unikać kontaktu powierzchni umywalki z wodą o temperaturze powyżej 60 stopni Celsjusza. 
4) Do wszelkich powierzchni lakierowanych (spód szkła), nie należy stosować żadnych zapraw klejowych, silikonów, 

rozpuszczalników, itp. Może powodować to odbarwienie oraz rozwarstwienie lakieru. W przypadku szkła naturalnego (kolor  01, 
02, 03 i 33) można stosować dowolne silikony. 

 

WYŁĄCZENIE Z GWARANCJI: 
1) Przed odbiorem wyrobu z punktu zakupu należy go sprawdzić ilościowo i jakościowo. Późniejsze reklamacje nie będą 

rozpatrywane. 
2) Wszelkiego rodzaju uszkodzenia powstałe wskutek nieprawidłowego użytkowania, mechanicznego zniszczenia  

i zarysowania powierzchni bądź użycia siły. 
3) Wszelkiego rodzaju uszkodzenia powstałe wskutek nieprawidłowego, niezgodnego z instrukcją  

i zaleceniami, montażu wyrobu. 
4) Zgubienie lub zniszczenie karty gwarancyjnej. 

 

Kod towaru: Nazwa towaru: 
Data sprzedaży. 
Pieczęć i podpis sprzedawcy 
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