
Karta gwarancyjna – Meble 

Niniejsza karta, jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu 

ustawy z dnia 30 maja 2014r, o prawach konsumenta i dotyczy 

tylko sprzedaży na rzecz Konsumentów. 

Udzielającym gwarancji (Gwarantem) jest: ESCAL Sp. Z o.o. Sp. 

K. ul. Rzemieślnicza 3 83-307 Kiełpino NIP: 589-202-34-89. 

Wszelką korespondencję należy kierować drogą elektroniczną 

na adres e-mail reklamacje@escal.pl lub pocztą na adres ESCAL 

Sp. z o.o. Sp. K.; ul. Rzemieślnicza 3; 83-307 Kiełpino z dopiskiem 

REKLAMACJE.  

Zasady Gwarancji 

1) Gwarant zapewnia Kupującemu prawidłowe 

funkcjonowanie mebli, pod warunkiem ich prawidłowego 

ustawienia i użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem. 

2) Sprzedawca jest zobowiązany do wydania Kupującemu 

pełnowartościowego produktu.  

3) Termin gwarancji wynosi 24 miesiące od zakupu produktu. 

4) Zgłaszając reklamację Kupujący zobowiązany jest do 

przedłożenia podpisanej karty gwarancyjnej w której 

Kupujący akceptuje jej warunki wraz z dowodem zakupu. 

5) Zgłoszenie reklamacyjne powinno być złożone w formie 

pisemnej i zawierać dokładny opis wady lub uszkodzenia. 

Dołączona powinna zostać również dokumentacja 

fotograficzna. 

6) Kupujący traci uprawnienia przewidziane gwarancją, jeżeli 

przed upływem 14 dni od stwierdzenia wady fizycznej nie 

zawiadomi o tym Sprzedającego.  

7) Gwarant odpowiada wyłącznie za wady w sprzedanych 

meblach. Gwarant nie odpowiada za uszkodzenia mienia 

będące ich następstwem nawet jeśli były używane zgodnie 

z przeznaczeniem i odpowiednich warunkach. 

8) Za prawidłowy montaż zgodnie z dołączoną instrukcją 

montażu mebla oraz jego ustawienie odpowiada Kupujący. 

9) O sposobie dokonania reklamacji decyduje Gwarant. 

10) Kompletność mebli pod kątem ilościowym i elementy 

szklane należy sprawdzić przy odbiorze mebli.  

11) Gwarant nie ma obowiązku dostarczenia Kupującemu 

mebla zamiennego na czas naprawy. 

12) W przypadku gdy wada przedmiotu stanowiącego 

przedmiot gwarancji jest według Gwaranta możliwa do 

usunięcia, obowiązki gwarancyjne zostaną wykonane w 

drodze naprawy gwarancyjnej.  

13) Jeżeli charakter wady wymaga jej usunięcia w warunkach 

fabrycznych, Kupujący zobowiązany jest do wydania 

wyrobu albo jego części składowych wymagających 

naprawy Przedstawicielowi Gwaranta celem przewiezienia 

do siedziby Gwaranta i jej naprawienia. 

14) Odmowa wydania mebla (lub jego części) do naprawy w 

warunkach fabrycznych, oznaczać będzie, że Kupujący 

zwolnił Gwaranta z wykonania obowiązków gwarancyjnych 

i zrzekła się wszelkich roszczeń gwarancyjnych względem 

Gwaranta. 

15) W przypadku, gdy wada mebla jest nieusuwalna lub jej 

usunięcie jest nieuzasadnione względami  ekonomicznego 

lub też mogłoby spowodować obniżenie jakości wyrobu, 

wykonanie obowiązków gwarancyjnych nastąpi: 

a. według wyboru Gwaranta bądź poprzez wymianę 

mebla na nowy , tego samego rodzaju, wolny od wad, 

bądź poprzez wypłatę Kupującemu kwoty 

odpowiadającej cenie sprzedaży wadliwego wyrobu z 

jednoczesnym wydaniem Gwarantowi przez 

Kupującego wadliwego towaru (z chwilą wydania 

wyrobu Gwarantowi, Kupujący przeniesie na jego rzecz 

własność wyrobu lub 

b.  za zgodą Kupującego przez obniżenie ceny wyrobu w 

wysokości proporcjonalnej do spowodowanej wadą, 

utraty walorów funkcjonalnych lub estetycznych 

wyrobu. 

16) Uszkodzenia mechaniczne niewidoczne (brak uszkodzeń 

opakowania kartonowego) należy zgłosić w ciągu 3 dni od 

daty dostarczenia. W takim przypadku Kupujący powinien 

zachować i okazać na żądanie Sprzedawcy oryginalne 

opakowanie, w  celu wykluczenia ewentualnych szkód 

transportowych pod rygorem odmowy realizacji uprawnień 

wynikających z gwarancji. 

17) Naprawy gwarancyjne będą realizowane w terminie nie 

dłuższym niż 30 dni licząc od dnia uznania reklamacji za 

zasadną. 

18) Gwarancją nie są objęte: 

a) Wady, uszkodzenia i braki ilościowe elementów i 

akcesoriów widoczne przy zakupie. 

b) Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego lub 

nieostrożnego transportu lub przenoszenia mebli oraz 

niewłaściwego montażu, jak również zdarzeń losowych 

i działania siły wyższej. 

c) Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub 

niezgodnego z zasadami użytkowania, 

przechowywania i konserwacji mebli. 

d) Uszkodzenia wynikłe z naprawy lub przeróbki mebli 

wykonanej na zlecenie Kupującego. 

e)  Zmiany w powierzchniach mebli będące wynikiem 

naturalnego ich zużycia. 

f) Wady i uszkodzenia w wyniku, których obniżono cenę. 

g) Uszkodzenia, zużycie i braki ilościowe elementów 

stwierdzone w momencie zakupu w meblach 

sprzedawanych z ekspozycji lub outletu. 

h) Szkód i usterek spowodowanych przez zwierzęta. 

i) Zmiany tkaniny (mechacenie się kulkowanie itp.) 

wynikające z naturalnego zużycia. 

j) Różnice tkanin, odcieni mebli, jeżeli pochodzą z 

różnych serii produkcyjnych, a reklamacja dotyczy 

różnicy poszczególnych wyrobów nabywanych przez 

kupującego sukcesywnie. 

k) Elementy szklane, które należy sprawdzić przy 

odbiorze od Sprzedającego lub przewoźnika. 

l) Zmiany na elementach drewnianych wynikających ze 

specyfiki materiału.  

 

 

Data                                                  Podpis Kupującego 
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