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Zlecenie z dnia:
Dotyczące faktury:
Dotyczy projektu :
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Data wystawienia dokumentu gwarancji:

Podpis Gwaranta:

W przypadku wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad, termin gwarancji, w odniesieniu do rzeczy wymienionej,
biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

Roszczenia z tytułu gwarancji nie mogą przekroczyć ceny sprzedaży produktu.

Drzwi wykończone drewnianą okleiną naturalną mogą różnić się intensywnością koloru, odcieniem barwy, a także rysunkiem
usłojenia. Powyższe różnice w wykończeniu drzwi nie stanowią wady i podstawy do reklamacji wyrobu.

c) wad powstałych w wyniku niezgodnej z DTR konserwacji wyrobu,
d) wad powstałych z powodu niewłaściwego przechowywania i transportu,
e) montażu wyrobu wykonanego niezgodnie z instrukcją montażu,
f) usunięcia tabliczki znamionowej wyrobu,
g) zastosowania / użytkowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Warunkiem udzielenia gwarancji na okres dłuższy niż 36 miesięcy jest zawarcie umowy serwisowej z Wykonawcą.

Udzielona przez Wykonawcę Gwarancja nie obowiązuje w przypadku:
a) uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku niewłaściwej eksploatacji (DTR) przez Zamawiającego, użytkownika,
osoby trzecie;
b) zmian konstrukcyjnych w przedmiocie umowy dokonanych we własnym zakresie przez Zamawiającego, użytkownika i
osobę trzecią;

Warunkiem obowiązywania gwarancji jest przestrzeganie postanowień zawartych w załączonej Dokumentacji Techniczno
Ruchowej (zwanej dalej: „DTR”).

Uprawniony z Gwarancji jest obowiązany zawiadomić Gwaranta o dostrzeżonej wadzie, w terminie 7 dni od daty powzięcia
wiadomości o jej wystąpieniu.
Zawiadomienie o wykryciu wady może zostać dokonane telefonicznie lub e-mailem, jednak wymaga następnie
potwierdzenia pisemnego (listem poleconym). Zawiadomienie powinno zawierać wykaz dostrzeżonych wad związanych z
działaniem wyrobu, numer seryjny wyrobu widniejący na tabliczce znamionowej oraz propozycję terminu na usunięcie wad
przez Gwaranta. 
Zgłoszone w okresie obowiązywania gwarancji wady powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczy, które uniemożliwiają poprawne
działanie wyrobu, będą usuwane w terminie uzgodnionym i potwierdzonym przez Gwaranta.

Gwarancja zostanie automatycznie przedłużona, w części w jakiej zgłoszono wadę, o okres od zgłoszenia wady do
zakończenia naprawy gwarancyjnej.

Wykonawca udziela gwarancji na sprzedane wyroby na okres …….. miesięcy liczony od dnia odbioru przedmiotu umowy lecz
nie później niż od dnia ………………….…

Niniejsza karta gwarancyjna jest ważna na terytorium Polski.

Warunkiem skorzystania z prawa do gwarancji jest przedstawienie Gwarantowi przez uprawnionego z Gwarancji wypełnionej
karty gwarancyjnej. Prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna powinna zawierać następujące informacje: oznaczenie
umowy z datą jej zawarcia, datę wystawienia dokumentu gwarancji oraz podpis Gwaranta. Niewłaściwie wypełniona lub
niezawierająca wszystkich informacji karta gwarancyjna jest nieważna.

Gwarant:

Umowa:

Dotyczy inwestycji:
Uprawniony z gwarancji:

Karta Gwarancyjna

DFM Polska sp. z o.o. ul. Abrahama 1a, 80-307 Gdańsk, 
KRS 0000674587, NIP 5842759685, REGON: 367109190,
zwana dalej Wykonawcą.
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