
WARUNKI GWARANCJI NA MATERIAŁY INSTALACYJNE CENTRALNEGO ODKURZANIA 

 

1. Z dniem 8.08.2013r. firma UST-M Sp. z o.o. (dalej zwana Gwarantem) wprowadza 

gwarancję na rury i kształtki przeznaczone do centralnego odkurzania oznaczone logo: 

 kształtki - logoVacu USM, 

 rury – logo USM. 

Sposób oznaczenia produktów jest następujący: 

kształtki – wytłoczenie logo w kształtce, 

rury – nadruk logo. 

 

2. Okres udzielonej gwarancji rozpoczyna się z dniem wydania produktu i wynosi 20 lat. 

Za dzień wydania uznaje się dzień udokumentowanego zakupu. Dowodem zakupu jest 

oryginalny paragon lub faktura. 

 

3. Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie zakupu przez pierwszego kupującego, 

przy czym decydująca jest data na oryginalnym dowodzie zakupu. 

 

4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady fizyczne powstałe z 

przyczyn tkwiących w produkcie. 

 

5. W przypadku stwierdzenia wady produktu, Gwarant zobowiązuje się przywrócić pełną 

sprawność rzeczy objętej gwarancją tj. zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad  

lub dostarczenia produktu wolnego od wad, jeśli wady ujawnią się i zostaną zgłoszone 

w okresie gwarancyjnym. 

 

6. Reklamacje z opisem stwierdzonej wady należy zgłaszać do gwaranta na adres: 

UST-M Sp. z o.o., ul. Piaskowa 124A, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, tel./fax  

44/723 30 87, e-mail: biuro@ustm.pl. 

Nadto nabywca dostarczy przedmiot sprzedaży do gwaranta na własny koszt. W razie 

uwzględnienia reklamacji koszt dostawy pokryje gwarant. 

 

7. Wady zauważone w okresie gwarancji należy zgłaszać bezzwłocznie. 

 

8. Gwarant zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni roboczych od  jej 

zgłoszenia i otrzymania zareklamowanego produktu. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, Gwarant zastrzega możliwość wydłużenia okresu rozpatrywania 

reklamacji, do 30 dni roboczych, o czym poinformuje składającego reklamację. 

 

9. Gwarancją nie są objęte: 

a. produkty niewłaściwie oznaczone logo, 

b. szkodzenia mechaniczne, chemiczne lub termiczne powstałe po zakupie, 

c. uszkodzenia wynikające z niewłaściwej bądź niezgodnej z przeznaczeniem 

eksploatacji, 

d. uszkodzenia wynikające z  błędów montażowych,  

e. szkody powstałe na skutek wad produktu. 

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających 

z niezgodności przedmiotu sprzedaży z umową.  

 

10. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium RP. 


