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KARTA GWARANCYJNA

PH Podlasiak
      Andrzej Cywlik
      ul. Przędzalniana 60
     15-688 Białystok
     NIP 542-100-53-80

tel. 85 733 77 77

IMIĘ I NAZWISKO KUPUJĄCEGO 

e-mail: biuro.rea@podlasiak.com.pl

NAZWA TOWARU DATA SPRZEDAŻY

PRODUCENT KONTAKT

WARUNKI GWARANCJI

PODPIS KLIENTA 

PODPIS SPRZEDAWCY 

Gwarancja nie obejmuje:
wyrobów zakupionych jako używane (np. z ekspozycji);

montażem niezgodnym z instrukcją montażu i użytkowania załączoną przez producenta wyrobu,
dokonywaniem samodzielnych napraw i przeróbek,

 ustosunkowania się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej poprawnego zgłoszenia;

 wymiany towaru na wolny od wad, jeżeli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów.

części ulegających zużyciu podczas normalnego używania; 

wad i uszkodzeń spowodowanych: 

W przypadku stwierdzenia wady należy zaprzestać użytkowania wyrobu w celu uniknięcia większych szkód. 
Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z eksploatacją produktu tj. np. konserwacja, czyszczenie itp. 
Gwarancja na wszystkie dołączone wężyki, przyłączeniowe udzielana jest na okres 1 roku, które po tym czasie należy wymienić. 
W przypadku niekorzystania z armatury łazienkowej i kuchennej należy zakręcić wodę, na poziomie zaworów przyłączeniowych. 

W każdym przypadku wyrób udostępniony do naprawy musi być czysty i zgodny z podstawowymi wymaganiami higienicznymi. 
W przypadku zasadnego zgłoszenia reklamacji firma Podlasiak zobowiązuje się do: 

Roszczenia gwarancyjne można zgłaszać tylko za okazaniem dowodu zakupu w postaci paragonu lub faktury zakupu. 
W przypadku zgubienia karty gwarancyjnej producent nie wystawia duplikatu. 

W przypadku nieuzasadnionego  wezwania Serwisu firma P.H. Podlasiak Andrzej Cylwik zastrzega sobie prawo do dochodzenia zwrotu
poniesionych.  

Jeśli do ustalenia zasadności gwarancji potrzebna jest wizyta Serwisu, termin naprawy liczy się od daty dokonania oględzin. Termin
dokonania oględzin nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych od daty otrzymania przez firmę P.H. Podlasiak Andrzej Cylwik pisemnego
zgłoszenia. 
 

Reklamacje wyrobów marki Rea należy zgłaszać pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpośrednio u sprzedawcy
towaru. 

Gwarancja nie obejmuje przypadków, gdy w umowie zakupu lub innej umowie związanej z wyrobem sprzedawca zobowiązał się wobec
nabywcy do świadczeń wykraczających poza ustalenia niniejszych warunków oraz regulację przepisów prawnych obowiązujących w tym 
zakresie.

Ingerencja lub dokonanie zmian konstrukcyjnych przez osoby nieupoważnione przez firmę P.H. Podlasiak Andrzej Cylwik powodują
wygaśnięcie gwarancji.  

Firma P.H. Podlasiak Andrzej Cylwik w żadnym przypadku nie ponosi kosztów demontażu lub uszkodzenia elementów utrudniających
dostęp do wyrobu (np. glazury, czy innych materiałów zastosowanych do obudowy wyrobu). Montaż utrudniający dostęp do produktu
jest niezgodny z instrukcją montażu.   
 

Towar będący przedmiotem reklamacji należy zachować do dyspozycji firmy P.H. Podlasiak Andrzej Cylwik. Nie udostępnianie towaru
będącego przedmiotem reklamacji upoważnia się P.H. Podlasiak Andrzej Cylwik do odmowy uznania reklamacji.  

Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą dokonania zakupu wyrobu. Podstawą gwarancji jest dostarczenie przez zgłaszającego paragonu
lub faktury, jako dowodu zakupu konkretnego towaru. Karta gwarancyjna musi zostać potwierdzona przez sprzedawcę w dniu zakupu
(podpis, pieczęć sklepu z datą sprzedaży), w przeciwnym przypadku jest ona nieważna.  
 

Na pozostałe elementy udzielamy 2 letniej gwarancji. 

uszkodzeń mechanicznych i termicznych wyrobów (otarcia, wygięcia, pęknięcia, zarysowania itp.) powstałych na skutek 
niewłaściwego obchodzenia się z produktem oraz niewłaściwego użytkowania; 

wytrącaniem się osadów z użytkowanej wody i powstających wskutek tego uszkodzeń (zaleca się stosowanie 
odpowiednich filtrów),

nieodpowiednią pielęgnacją wyrobów np. stosowaniem do czyszczenia niewłaściwych środków chemicznych,        
niewłaściwą eksploatacją wyrobu tj. niezgodną z instrukcją użytkowania oraz przeznaczenia produktu. 

dokonania naprawy w możliwie najkrótszym terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych od daty uznania zgłoszenia 
reklamacyjnego przez serwis firmy P.H. Podlasiak Andrzej Cylwik w uzgodnionym z użytkownikiem terminie
(w przypadku konieczności sprowadzenia lub wyprodukowania części termin ten może ulec wydłużeniu);  

czynności związanych niewłaściwą konserwacją, czyszczeniem i regulacją produktu opisanych w instrukcji obsługi;

1.        Gwarancja na baterie, obowiązuje na okres 2 lat od daty zakupu. Obejmuje ona szczelność i poprawne działanie korpusu baterii.



Vertimas iš lenkų kalbos: 
GARANTIJOS SĄLYGOS 

 
1. Maišytuvui suteikiamos garantijos laikotarpis sudaro 2 metus nuo įsigijimo datos. Garantija 
taikoma maišytuvo korpuso sandarumui ir tinkamam jo veikimui. Kitiems elementams suteikiama 
2 metų garantiją. 
2. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo prekės įsigijimo dienos. Garantija suteikiama, 
pareiškėjui pateikus kvitą arba sąskaitą faktūrą, kaip konkrečios prekės įsigijimo įrodymą. 
Garantinė kortelė turi būti patvirtinta pardavėjo prekės įsigijimo dieną (parašas, parduotuvės 
antspaudas su nurodyta įsigijimo data), priešingu atveju ji bus laikoma negaliojančia. 
3. Garantija netaikoma: 
◼ prekėms, kurios buvo įsigytos kaip naudotos (pavyzdžiui, iš ekspozicijos); 
◼ gaminiams, pažeistiems mechaninių ir terminių veiksnių (įbrėžimams, įlinkimams, įtrūkimams, 
ir kt.), kai pažeidimai atsirado dėl netinkamo gaminio naudojimo bei priežiūros; 
◼ natūraliais susidėvėjusiems elementams; 
◼ veiksniams, susijusiems su netinkama gaminio priežiūra, valymu ir reguliavimu, aprašytiems 
naudojimo instrukcijoje; 
◼ defektams ir pažeidimams, atsiradusiems dėl: 
• surinkimo, neatitinkančio gaminio gamintojo pateikto surinkimo ir naudojimo instrukcijoje, 
• savarankiško taisymo ir modifikavimo darbų atlikimo, 
• nuosėdų nuo naudojamo vandens susidarymo ir dėl to atsiradusių pažeidimų (rekomenduojama 
naudoti tinkamus filtrus), 
• netinkamos gaminių priežiūros, pvz., netinkamų valymo chemikalų panaudojimo, netinkamo 
gaminio eksploatavimo, t. y. gaminio naudojimo instrukcijų nesilaikymo, ar naudojant gaminį ne 
pagal tikslinę jo naudojimo paskirtį. 
4. Aptikus defektus, nustokite naudoti gaminį, kad išvengtumėte dar didesnių pažeidimų. 
5. Garantija neapima veiksnių, susijusių su prekės eksploatavimu, t. y. priežiūra, valymu ir kt. 
6. Visoms prijungtoms jungiamoms žarnoms suteikiama 1 metų garantija. Pasibaigus šiam 
garantiniam terminui, visas jas būtina pakeisti. 
7. Jei vonios ir virtuvės įranga nenaudojama, užblokuokite vandens patekimą iki jungiamųjų 
vožtuvų lygio. 
8. Prekė, dėl kurios yra pateikta pretenzija, turi būti pristatyta įmonei „P.H. Podlasiak Andrzej 
Cylwik„. Nepateikus pretenzijoje nurodytų prekių įmonei „P.H. Podlasiak Andrzej Cylwik„, jai 
suteikta teisė atsisakyti priimti pretenziją. 
9. Bet kokiu atveju remontui teikiama prekė turi būti švari ir atitikti pagrindinius higienos 
reikalavimus. 
10. Gavus teisėtą pretenziją, įmonė „P.H. Podlasiak Andrzej Cylwik“„ įsipareigoja: 
◼ atsakyti į pretenziją per 14 dienų nuo jos tinkamo pateikimo dienos; 
◼ atlikti remonto darbus kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo pretenzijos 
gavimo įmonės „P.H. Podlasiak Andrzej Cylwik“ aptarnavimo centre per su vartotoju sutartą 
laikotarpį (jei reikia importuoti ar gaminti dalis, šis laikotarpis gali būti pratęstas); 
◼ pakeisti prekę be defektų, jei remontas neįmanomas arba reikalauja pernelyg didelių išlaidų. 
11. Įmonė „P.H. Podlasiak Andrzej Cylwik“ jokiomis aplinkybėmis neturi dengti elementų, 
trukdančių prieiti prie gaminio (pvz., glazūra ar kitos medžiagos, kurios tiesiogiai liečiasi su 



gaminio korpusu), išmontavimo ar sugadinimo, išlaidų. Įrengimas, kuris trukdo prieiti prie 
gaminio, neatitinka montavimo instrukcijose pateiktų reikalavimų. 
12. Gaminio modifikacijos ar konstrukciniai pakeitimai, atlikti be įmonės „P.H. Podlasiak Andrzej 
Cylwik“ žinios ir jos neįgaliotų asmenų, padaro šią garantiją negaliojančia. 
13. Garantija netaikoma, jei pirkimo-pardavimo sutartyje ar kitoje su prekėmis susijusioje sutartyje 
pardavėjas įsipareigojo suteikti pirkėjui paslaugas, kurios viršija šių sąlygų nuostatas ir šiam 
atvejui taikomas galiojančių teisės aktų nuostatas. 
14. Pretenzijas dėl REA gaminių reikia teikti raštu arba el. paštu tiesiogiai prekės pardavėjui. 
15. Garantinės pretenzijos gali būti reiškiamos tik pateikus įsigijimą patvirtinantį dokumentą – 
čekį arba pirkimo sąskaitą-faktūrą. 
16. Pametus garantinį taloną, gamintojas dublikato neišduoda.  
17. Jei garantiniam teisėtumui nustatyti yra būtina apsilankyti Servise, remonto darbų atlikimo 
data bus skaičiuojama nuo apžiūros atlikimo dienos. Apžiūros data negali būti ilgesnė kaip 14 
darbo dienų nuo tos dienos, kai įmonė „P.H. Podlasiak Andrzej Cylwik“ gavo raštišką pranešimą. 
18. Nepagrįsto kreipimosi į Servisą atveju „P.H. Podlasiak Andrzej Cylwik“ pasilieka teisę 
reikalauti atlyginti patirtas išlaidas. 
 

GARANTINĖ KORTELĖ 
__________________________ ___________________ _______________________ 
 PRODUKTO PAVADINIMAS          PARDAVIMO DATA            PARDAVĖJO PARAŠAS 
_______________________________    _______________________ 
PIRKĖJO VARDAS IR PAVARDĖ          KLIENTO PARAŠAS 
 
GAMINTOJAS     KONTAKTAS 
PH Podlasiak       tel. 85 733 77 77  
Andrzej Cywlik       el. paštas: biuro.rea@podlasiak.com.pl  
Przędzalniana g. 60   
15-688 Balstogė   
NIP 542-100-53-80  
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Vertimo sertifikatas

Vertimas iš: 

Vertėjo vardas, pavardė: 

Asmens kodas:

Tel. numeris:

Adresas:

Mes, „Vertimų karaliai“ UAB, įmonės kodas 304255745, patvirtiname, kad atliktas vertimas yra tikslus ir 

atitinka vertimui pateiktą originalą. Vertimą atliko mūsų vertėjas profesionalas, kuris dirba mūsų įmonėje 

pagal darbo sutartį Nr. 1 ir yra kompetentingas versti toliau nurodytą kalbų kombinaciją.

Lenkų k. į Lietuvių k. 

Silvija Kryževičiūtė 

49604240106       

+3706 3009360

Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius

Vertėjo parašas Įmonės antspaudas

Autentiškumui 
patikriniti

Vertimų karaliai, UAB 
Įmonės kodas: 304255745 
PVM mok. kodas: LT100010530314 
Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius 
www.vertimukaraliai.lt 
info@vertimukaraliai.lt 
Tel. +370 (630) 09 360
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