
OGOLNE WARUNKI GWARANCJI

1.. Fabryka Materacy JANPOL Sp. z o.o., zwana dalej Gwarantem, zapewnia
Kupujqcemu odpowiedniq jakość oraz prawidłowe funkcjonowanie swoich
produktów przy zachowaniu Zasad Użytkowania iudzie|a gwarancji na okres 2 |at

Iiczony od daty zakupu, widniejqcej na dowodzie zakupu.

2. GWarant udzie|a gwarancji na wkład materacowy w modelach Vita, Forte, Piano,
Nuta na okres 10 |at oraz na wkład Pantera w mode|u Hypnosis na okres 7 |at

liczony od daty zakupu, widniejqcej na dowodzie zakupu.

3. Zgtoszenie rek|amacyjne na|eży przedstawić w formie pisemnej w punkcie zakupu.
Niezachowanie tej formy jest równoznaczne z niezgtoszeniem rekIamacji'

4. Uprawnienia wynikajqce z udzieIonej gwarancji mogq być reaIizowane przez

Kupujqcego po przedstawieniu dowodu zakupu oraz ważnej karty gwarancyjnej,

której nieodtqcznq częściq jest etykieta produkcyjna z kodem kreskowym, nr serii,

nazwq i wymiarem produktu.

5. W razie utraty karty gwarancyjnej następuje utrata uprawnień wynikajqcych

z udzielonej gwarancji.

6. Wszelkie zmiany |ub poprawki w treści karty gwarancyjnej sq ważne jedynie

wtedy, gdy dokonane byto przez upoważnionq osobę, oraz opatrzone były

podpisem i pieczęciq Gwaranta.

7' Zgłoszenie rek|amacyjne zostanie rozpatrzone, a decyzja o jego przyjęciu Iub

odrzuceniu oraz ewentuaInym sposobie załatwienia zostanie przekazana

Kupujqcemu nie później niż 14 dni od zgłoszenia rek|amacji.

8. Rek|amujqcy zobowiqzany jest niezwłocznie zgtosić wadę nie później niż 14 dni od

daty jej wystqpienia.

9. Ujawnione w okresie gwarancji wady fizyczne produktu będq naprawiane
bezptatnie, niezwłocznie po odebraniu produktu od Rek|amujqcego. W przypadku

konieczności sprowadzenia surowców niezbędnych do naprawy termin zatatwienia
rek|amacji może u|ec przedłużeniu. okres gwarancji u|ega wydłużeniu o czas

naprawy.

10. Gwarant nie udostępnia produktu zastępczego na okres naprawy.

11.. Rek|amujqcy ma prawo do wymiany towaru na Wo|ny od wad jeś|i:

a. w okresie gwarancji wykonane zostanq trzy naprawy, a produkt nada| będzie

wykazywat wady uniemoż|iwiajqce użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem,

b' serwis Gwaranta stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady nie jest moż|iwe'



12. W razie uznania reklamacji i wymiany towaru na Wo|ny od wad, Rek|amujqcy

obowiqzany jest zwrócić rek|amowany towar W stanie komp|etnym'

W przeciwnym bowiem razie GWarant obciqży nabywcę równowartościq

brakujqcych lub uszkodzonych eIementów oraz kosztami ich wymiany.

13. Gwarancja obejmuje wady ukryte towaru zmniejszajqce jego wartość |ub

użyteczność ze względu na przeznaczenie i wtaściwości funkcjonaIne - jeżeIi towar
nie ma wtaściwości, których specyfikacja została zamieszczona w treści zatqczonej

do towaru dokumentacji Iub które wynikajq z ogó|nie dostępnych
(opubIikowanych) właściwości danego towaru dotyczqcych modeIu Iub typu'

14' Nie sq objęte gwarancjq uszkodzenia powstałe po wydaniu towaru,
a w szczegó|ności uszkodzenia powstałe:

a. W wyniku niewtaściwego {niezgodnego z Zasadami Użytkowania oraz

informacjq na wszywce) eksp|oatowania, przechowywania i konserwacji |ub

tra nsportu,

b. wywotane zdarzeniami |osowymi nieza|eżnymi od użytkownika |ub na skutek

rozmyś|nego uszkodzenia, W tym uszkodzenia chemiczne

i mechaniczne niezawinione prze7 Gwaranta typu rozdarcie, przetarcie, cięcie,

c' wady i szkody W towarze będqce następstwem:

l. niezgodnego z Wszytq metkq czyszczenia pokrowca,

||. samowolnych napraw, przeróbek Iub zmian konstrukcyjnych'

15. Gwarancja nie obejmuje wymiany lub Zwrotu materaca ze wzg|ędu na

niewłaściwie dobranq twardość materaca.

].6. Gwarant nie ponosi żadnej odpowiedziaIności za uszczerbek na zdrowiu, jeżeIi

wynika on z niewłaściwego użytkowania towaru.

17. Gwarancji nie podlega:

a. przebarwienie pianki poliuretanowej, pianki termoelastycznej oraz lateksu,

które powstaje w naturaInym procesie nie zmieniajqc właściwości użytkowych

materaca

b. specyficzny zapach surowców, który u|atnia się w miarę użytkowania

c. odksztatcenie nowego materaca do 2 cm gtębokości, co jest norma|nym

zjawiskiem i nie stanowi defektu fabrycznego

d. zniszczenie |ub zabrudzenie pokrowca, który podlega norma|nemu zuiyciu

w czasie eksploatacji

e. zniszczenie wktadu w wyniku skakania, stawania Iub umieszczania ciężkich
przedmiotów na materacu



f. zniszczenie wkładu w wyniku niewłaściwego doboru ste|aża

8. wyczuwaIność sprężyn bonne||owych, co jest spowodowane normaInym

zużywaniem się poszczegó|nych komponentów materaca

18. Gwarant zastrzega sobie prawo do tolerancji ujemnej (niedomiar) oraz dodatniej
(nadmiar) na szerokości i dtugości wkładów materacowych:

a. W przypadku materacy Iateksowych, które charakteryzujq się wysokim
wspótczynnikiem ściś|iwości oraz sprężystości dopuszcza się toIerancję ujemnq

i dodatniq na poziomie 2 cm.

b. W przypadku pozostatych materacy dopuszcza się toIerancję ujemnq

i dodatniq na poziomie J. cm.

19. Gwarant zastrzega sobie prawo do łqczenia e|ementów wktadu, co nie powoduje

obniżenia jakości wyrobu.

20. Niniejsza gwarancja nie wytqcza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień
Kupujqcego wynikajqcych z niezgodności towaru z umowq, zgodnie z brzmieniem
UstaWy o szczegó|nych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie

Kodeksu Cywilnego zdniafT lipca 2002r. (Dz.U.z 2002r. Nr 1,41,,po2.1,176)

Zasady użytkowania:

1. Systematyczne odwracanie materaca W ptaszczyźnie wertykaInej oraz

horyzontaInej, co powoduje przedtużenie żywotności.

2' Dobór steIaża:

a. materace kieszeniowe typu ,,multipocket", lateksowe i z pianki

termoeIastycznej - stelaże o sprężynujqcych Iistwach, pomiędzy którymi

od|egłość nie jest większa niż 4 cm

b. materace kieszeniowe - ste|aże o spręŹynujqcych Iistwach, pomiędzy którymi
odIegtość nie jest większa niż 8 cm

c' pozostate materace - ste|aże o |istwach, pomiędzy którymi od|egtość nie jest

większa niż 8 cm

d. materace bonne||owe oraz materace z wktadem kokosowym nie mogq być

łqczone ze ste|ażami o regu|owanych e|ementach pod gtowę i nogi

3. Doktadne sprawdzenie materaca po odpakowaniu z folii po odbiorze materaca

z punktu zakupu.

4. Podparcie steIaży: Docja, BabiIon, Asyria, Arkadia, Patria W co najmniej

3 punktach (góra, środek, dót).

5. Podparcie steIaży Arkadia || i Patria lI na catej dtugości boków.



Kupujqcy:

imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Nr tel.

Email

Gwarant:

FABRYKA MATERACY JANPOL Sp. z o.o.,

43-180 Orzesze, ul. Cynkowa 2a

N lP:635-10-06-959

Sqd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego

KRS:0000077049

Kapitat zaktadowy: 270 000,00 zł.


