
 
 

 

 
Karta gwarancyjna – przedłużona  gwarancja umówna  na okładzine 

metalową domków określonych modelów 
 

 dla wszystkich modelów domków metalowych LANITSTORAGE 
 dla określonych modelów domków ARROW (z wyjątkiem modelu VINYL DALLAS) 

 

 

Sprzedawca udziela użytkownikowi gwarancje umówną 10 lat (dziesieć lat), że: 

 nie dojdzie do kompletnego przerdzewienia okładziny metalowej, Jeżeli domek jest używany i 
konserwowany zgodnie z instrukcją w odziale "Obsługa i konserwacja" w Instrukcji obsługi.  

 
Gwarancja nie obejmuje:  

 żadnej innej wady domku 

 wad w razie komercyjnego wykorzystania produktu (jest to produkt do hobby zastosowania) 
 

Gwarancja umówna jest płatna przy dotrzymaniu nastepujących warunków powszechnych: 
 

Ogólne warunki gwarancji: 

1. Odpowiedzialność sprzedawcy za wady i umówna rozszerzona gwarancja, liczy się  od daty sprzedaży .  
2. Gwarancja nie obejmuje usterek wynikających: 

o z ekspozycji na działanie substancji chemicznych niezatwierdonych pisemnie przez sprzedawce (nieodpowiednie powłoki i barwy) 
o z nieprawidłowej instalacji lub nie przestrzegania instrukcji montażu  
o ze stosowania nieoryginalnach akcesóriow montażu 
o z niewłaściwego wykorzystywania, magazynowania i utrzymywania produktu 
o z niewłaściwego naprawiania bez wiedzy sprzedawcy  
o z powodu klęsk żywiołowych 
o wynikiem zdarzenia, które ze swej natury spełnia roszczenie ubezpieczeniowe 
o ze zmian dokonanych przez użytkownika, w wyniku czego mogło dojść do uszkodzenia produktu lub z uszkodzeń mechanicznych, 

spowodowanych przez użytkownika  
o inną działalnością użytkownika w przeciwieństwie do warunków gwarancji lub instrukcji montażu 
o z wad w razie komercyjnego wykorzystania produktu 

3. Gwarancja obowiązuje na terytorium Polski  dla produktów kupionych u firmy LANIT PLAST, s.r.o. (IČO 25774930). 
4. Obowiazek świadczeń gwarancyjnych powstanie pod warunkiem, że produkt został prawidlowo przyjęty i opłacony w terminie.  
5. Roszczenie gwarancyjne wymaga formy pisemnej w terminie gwarancji i wymaga  przedłożenia przez kupującego faktury zakupu. 
6. O pojawieniu się usterki lub wady należy informować sprzedawcę niezwłocznie i nie póżniej niż 28 dni od jej odkrycia. Kupujący musi umożliwić inspekcje 

miejsca i nie naprawiać produktu samemu lub za pomocy innej osoby. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezależnego zbadania okoliczności 
wypadku, w tym kontroli meteorologicznego monitoringu. Uszkodzone części należy przedłożyć do próbek testowych na wezwanie sprzedawcy. W 
przeciwnym wypadku roszczenie gwarancyjne nię będzie akceptowane. 

7. Roszczenia użytkownika z tytułu odpowiedzialności producenta wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych. W przypadku 
potwierdzonych wad produkcyjnych sprzedawca powinien jest postępować według następujących warunków: 
o Wiek towaru w dzień złożenia roszczenia 0 – 2 lata   -  naprawa, nowy produkt lub odszkodowanie 100% ceny nabycia domku (w tej kolejności)   
o Wiek towaru w dzień złożenia roszczenia 2 – 5 lat     -  naprawa, jeżeli nie ma sensu to odszkodowanie 50% ceny nabycia domku (w tej kolejności)  
o Wiek towaru w dzień złożenia roszczenia 5 – 8 lat     -  naprawa, jeżeli nie ma sensu to odszkodowanie 20% ceny nabycia domku (w tej kolejności) 
o Wiek towaru w dzień złożenia roszczenia 8 – 10 lat   -  odszkodowanie 10% ceny nabycia domku 

Wiek produktu = czas, jaki upłynął od daty zakupu (data określona w fakturze) Inne prawa i obowiązki sprzedawcy są regulowane przez ogólnie 
obowiazujące przepisy prawne . 

 
 
Sprzedawca: LANIT PLAST, s.r.o. (IČO 25774930),   
Data:  1.10.2014 
 


