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Cersanit S.A. udziela gwarancji na nastêpuj¹cych warunkach:

Okres gwarancji  (liczony od daty zakupu):
- 72 miesi¹ce na ceramikê (barwa szkliwa, pêkanie)
- 24 miesi¹ce na czêœci nieceramiczne w kompaktach, miskach WC (uszczelki, zawory)
Zasady rozpatrywania reklamacji:
- reklamacjê nale¿y zg³aszaæ bezpoœrednio w miejscu zakupu wyrobu
- reklamacje bêd¹ rozpatrywane tylko po okazaniu dowodu zakupu wyrobu
- rozpatrzenie reklamacji odbêdzie siê w ci¹gu 14 dni od daty zg³osznia
- wady wyrobów ujawnione w okresie gwarancji zostan¹ usuniête w ci¹gu 21 dni od daty uznania reklamacji. 

Jednoczeœnie okres gwarancji ulega przed³u¿eniu o czas up³ywaj¹cy miêdzy dniem zg³oszenia a dniem 
wykonania naprawy. 

- Wyrób zg³oszony do reklamacji powinien odpowiadaæ podstawowym wymaganiom higieny
- decyzje o sposobie naprawy podejmuje wy³¹cznie autoryzowany serwisant firmy Cersanit S.A. 
- gwarancja dotyczy tylko towarów zarejestrowanych lub oznaczonych przez firmê Cersanit S.A.
Gwarancji nie podlegaj¹ :
- Wady wynik³e na skutek niezgodnego z instrukcj¹ i sztuk¹ budowlan¹ monta¿u i/lub u¿ytkowania
- Uszkodzenia wynik³e w skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez u¿ytkownika i osoby 

trzecie
- Uszkodzenia wynik³e w skutek osadzania siê kamienia, niew³aœciwej pielêgnacji produktu ( np. stosowanie 

materia³ów œciernych lub silnie ¿r¹cych )
- Uszkodzenia mechaniczne 
- Wadliwe dzia³anie zaworów na skutek zanieczyszczeñ spowodowanych u¿yciem œrodków chemicznych 

dozowanych do zbiornika kompaktu lub doprowadzeniem zanieczyszczonej wody
- Wadliwe dzia³anie zaworów na skutek osadzania siê kamienia z wody
Uwagi:
- Gwarancja na sprzedany towar nie wy³¹cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieñ kupuj¹cego wynikaj¹cych 

z niezgodnoœci towaru z umow¹ .
- W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu u¿ytkownik pokrywa koszt dojazdu
- Ochrona gwarancyjna obejmuje teren Rzeczypospolitej Polskiej.
- Firma Cersanit S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za ¿adne szkody wynikaj¹ce z niezgodnego z instrukcj¹ i 

sztuk¹ budowlan¹ monta¿u a tak¿e spowodowane monta¿em uniemo¿liwiaj¹cym demonta¿ bez uszkodzenia 
innych elementów.

Autoryzowany Serwis Cersanit S.A. : 
- Firma CERSANIT S.A. posiada sieæ Autoryzowanych Serwisantów (ASC) dzia³aj¹cych na terenie ca³ego kraju, 

którzy œwiadcz¹ us³ugi w zakresie monta¿u, obs³ugi gwarancyjnej i pogwarancyjnej wyrobów produkowanych 
przez CERSANIT S.A.

- Zlecenia monta¿u, napraw pogwarancyjnych nale¿y zg³aszaæ bezpoœrednio do ASC
- Us³ugi w zakresie napraw gwarancyjnych œwiadczone s¹ przez ASC bezp³atnie
Informacje na temat ASC otrzymacie Pañstwo:
- W punktach sprzeda¿y wyrobów Cersanit S.A.
- Na stronie www.cersanit.com.pl

Typ/model wyrobu: .........................................................

Nr rachunku (faktury):.....................................................

Data sprzeda¿y : ...............................................................

Piecz¹tka sklepu i podpis sprzedawcy : 

Akceptujê warunki gwarancji

Podpis klienta : .....................................................

wype³nia sprzedaj¹cy: wype³nia klient:
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