
Warunki gwarancji 
oraz sposób składania reklamacji



1. Gwarant zapewnia Kupującemu wysoką jakość i prawidłowe funkcjonowanie mebli pod 
warunkiem, że będą one właściwie zmontowane i ustawione oraz użytkowane zgodnie  
z ich przeznaczeniem.

2. Gwarancja obejmuje wyroby sprzedane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej  
i znajdujące się na jej terytorium w czasie realizowania procesu reklamacji.

3. Gwarant zapewnia odpowiednią jakość mebli przy zachowaniu zasad ich użytkowania 
zgodnie z przeznaczeniem w okresie 24 miesięcy od daty ich sprzedaży konsumentowi. 
Data wydania mebli musi być potwierdzona podpisem Sprzedawcy na dowodzie  
sprzedaży, którym jest paragon lub faktura.

4. Przy sprzedaży, celem sprawdzenia jakości, meble powinny być rozpakowane przez  
kupującego, co Sprzedawca potwierdza w dowodzie sprzedaży mebla.

5. Podstawą rozpatrzenia reklamacji przez Gwaranta jest przedłożenie przez kupującego 
dowodu sprzedaży mebli. W przypadku braku dowodu zakupu reklamacja uznana będzie 
za nieważną.

6. Reklamacje na wady objęte gwarancją Kupujący składa do Sprzedawcy w terminie  
nie dłuższym niż 14 dni od daty ujawnienia wady chyba, że rodzaj wady wymaga  
natychmiastowego zgłoszenia.

7. Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej mailem na adres rondo@rondo.com.pl 
oraz jako załącznik musi zawierać zdjęcia elementów uszkodzonych lub reklamowanych.

8. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji 
Gwarantowi na piśmie.

9. Realizacja reklamacji nastąpi w możliwie najszybszym terminie.
10. O wyborze sposobu załatwienia reklamacji ostatecznie decyduje Gwarant. 
11. Okres gwarancji zostanie przedłużony o termin, który upłynie od momentu zgłoszenia 

reklamacji do jej zrealizowania, jeżeli w tym okresie zgłoszona wada uniemożliwiała 
użytkowanie mebla zgodnie z jego przeznaczeniem.

12. Gwarant nie realizuje reklamacji na uszkodzenia mechaniczne powstałe wskutek  
niewłaściwego transportu lub przechowywania mebli przez Sprzedającego lub  
Kupującego. Jako dowód, że Producent dostarczył meble nieuszkodzone jest fakt  
przyjęcia mebli na magazyn Sprzedającego.  
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Gwarancją nie są objęte:
1. Zabrudzenia, efekty niewłaściwych prób czyszczenia, jak również szkody spowodowane 

przez zwierzęta domowe i uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku niewłaściwego 
użytkowania.

2. Niepożądane cechy mebli, które wynikają z przeprowadzenia montażu niezgodnie  
z instrukcją montażową.

3. Zmiany wynikające z napraw lub przeróbek mebli wykonanych przez lub na zlecenie 
Kupującego.

4. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego bądź nieostrożnego przewozu,  
przenoszenia mebli, montażu oraz użytkowania jak również wynikłe po sprzedaży  
ze zdarzeń losowych i innych okoliczności niezależnych od Gwaranta.

5. Wady i uszkodzenia, w wyniku których obniżono cenę wyrobu.
6. Cechy typowe surowców, materiałów i wyrobów gotowych.
7. Braki ilościowe elementów i akcesoriów stwierdzone później niż po 1 dniu od dostawy.
8. Zmiany zachodzące naturalnie w wyniku eksploatacji mebla (między innymi: czyszczenie 

i pielęgnacja, oddziaływanie światła słonecznego, zmiany temperatury wewnętrznej  
w pomieszczeniu itp.).

9. Zróżnicowane zużycie spowodowane nierównomierną eksploatacją poszczególnych 
powierzchni.

10. Różnice w strukturze i odcieniu elementów drewnianych mebla, różnice w odcieniu  
i strukturze materiałów między próbnikiem a wykonanym meblem. 

11. Różnice struktury, odcienia materiałów w domawianych meblach do wcześniej  
zakupionych lub do mebli przedstawionych na ekspozycji.

12. Wprowadzone zmiany konstrukcyjne w oferowanych modelach mebli nie zmieniające  
ich ogólnego charakteru. 
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