
Armatury ∏azienkowe i kuchenne Kludi
KARTA GWARANCYJNA

Witamy Paƒstwa w gronie u˝ytkowników armatury firmy Kludi.
Dzi´kujemy za zaufanie, jakim obdarzyliÊcie Paƒstwo nasze 

produkty. Dzi´ki zastosowaniu nowoczesnej techniki oraz  
atrakcyjnemu wzornictwu armatura firmy Kludi ju˝ od  

ponad 80 lat cieszy si´ doskona∏à opinià zarówno 
wÊród fachowców jak i u˝ytkowników. Ca∏oÊç 

procesu technologicznego podlega ostrym 
rygorom certyfikatu ISO 9001, który gwaran-

tuje najwy˝szà jakoÊç produktu koƒcowego. 
Wszystkie produkty firmy Kludi posiadajà 

atest higieniczny Paƒstwowego Zak∏adu 
Higieny. NiezawodnoÊç dzia∏ania  

 i ∏atwa obs∏uga zapewnià Paƒstwu 
d∏ugoletnià przyjemnoÊç korzystania  

  z naszych wyrobów.
Gratulujemy trafnego wyboru.

10 lat gwarancji na szczelnoÊç korpusów armatury

 5  lat gwarancji na szczelnoÊç g∏owic ceramicznych

 3  lata gwarancji na baterie termostatyczne

Kludi Armaturen Sp. z o.o.
ul. F. Kremsera 1 
45-533 Opole
tel.: +48 (0) 77 456 40 84
fax: +48 (0) 77 454 70 49
e-mail: info@kludi.pl
www.kludi.pl



Warunki gwarancji 

1. Uprawnienia z tytu∏u gwarancji przys∏ugujà ka˝demu posiadaczowi dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej.

2. Za poczàtek biegu terminu gwarancji uwa˝a si´ dzieƒ zakupu bàdê dostawy obj´tych gwarancjà wyrobów lub cz´Êci.

3. Warunkiem gwarancji jest odpowiednie zabezpieczenie instalacji filtrem przep∏ywowym, przep∏ukanie instalacji  

 przed  monta˝em armatury oraz monta˝ armatury przez wykwalifikowanego instalatora.

4. Warunkiem gwarancji jest równie˝ przestrzeganie podanych obok zasad prawid∏owej piel´gnacji armatury  

 oraz poprawne wype∏nienie poni˝szej tabeli przez punkt handlowy.

5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji u˝ytkownik pokrywa wszelkie koszty zwiàzane z realizacjà zg∏oszenia. 

Âwiadczenia z tytu∏u gwarancji 

1. Gwarant zobowiàzuje si´ po przyj´ciu i uznaniu reklamacji do: 
 • wymiany wadliwych cz´Êci zamiennych lub 
 • wymiany produktu na wolny od wad

2. Zg∏oszenie reklamacyjne winno byç dokonane w punkcie zakupu lub w autoryzowanym serwisie Kludi niezw∏ocznie 
 po stwierdzeniu wady produktu.

3. O sposobie za∏atwienia reklamacji Gwarant zawiadomi Klienta, informujàc:  
 • w razie uznania reklamacji - o sposobie i terminie jej za∏atwienia 
 • w przypadku odmowy uznania reklamacji - podajàc jej uzasadnienie.

4.  Gwarant rozpozna ka˝de zg∏oszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od daty zg∏oszenia wady.

5. Âwiadczenia z tytu∏u gwarancji nie dotyczà: 
 • wad wynikajàcych z niew∏aÊciwego roz∏adunku i przechowywania, 
 • szkód powsta∏ych w wyniku zaniedbania podczas monta˝u, 
 • uszkodzeƒ spowodowanych zanieczyszczeniami wody lub osadami wapiennymi na filtrach sitkowych,  
  perlatorach i natryskach, 
 • uszkodzeƒ mechanicznych.

Okresy gwarancyjne

•  10 lat na szczelnoÊç korpusów armatury 

•   5  lat na szczelnoÊç g∏owic ceramicznych 

•   3  lata na baterie termostatyczne 

•   2  lata na zestawy natryskowe, baterie elektroniczne oraz powierzchni´ armatury

Zasady prawid∏owej piel´gnacji

UWAGA! Do piel´gnacji i czyszczenia powierzchni armatury nie wolno stosowaç agresywnych Êrodków chemicznych  

zawierajàcych kwas lub alkohol oraz Êrodków Êcierajàcych przeznaczonych do szorowania powierzchni ceramicznych.

1.  Powierzchnie chromowane 

  Czyszczenie: do codziennej piel´gnacji stosowaç wy∏àcznie neutralne Êrodki czyszczàce (np. p∏yn do mycia naczyƒ) 

  lub Êrodki na bazie kwasu cytrynowego. Wypolerowaç do sucha mi´kkà Êciereczkà.

2.  Powierzchnie mosi´˝ne i z∏ocone 

  Czyszczenie: powierzchnie te sà szczególnie wra˝liwe na Êrodki do szorowania.  

  CzyÊciç tak, jak powierzchnie chromowane. Delikatne polerowanie Êrodkiem do czyszczenia srebra 

  przywróci powierzchni blask.

3.  Powierzchnie kolorowe 

  Nie szorowaç i nie u˝ywaç proszków oraz innych agresywnych Êrodków czyszczàcych.

Dane techniczne 

•  minimalne ciÊnienie robocze 0,5 bar 

•  maksymalne ciÊnienie robocze 10 bar 

•  zalecane ciÊnienie robocze 1 - 5 bar 

•  ciÊnienie testowania 16 bar 

•  maksymalna temperatura wody 80°C

Zapozna∏em si´ z warunkami gwarancji 

 

 

 

podpis klienta

Nazwa armatury

Data zakupu

Nr katalogowy

Nr dowodu zakupu

Piecz´ç sklepu

Tabel´ wype∏nia punkt handlowy

Lp.

1.

2.

3.

Tabel´ wype∏nia serwis

Data usterki Rodzaj usterki, uwagi i podpis serwisanta


