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Certyfikat zgodności i gwarancja towaru 

 

Niniejszy certyfikat zgodności jest wydany zgodnie z/do celów Dekretu Ustawowego o 

numerze 206 z dnia 6 września 2005 r., Kodeksu Konsumenta, oraz zgodnie z 

artykułem 7 Ustawy o numerze 229 z dnia 29 lipca 2003 r., wprowadzając w życie 

Dyrektywę 99 / 44 / EC. 

Tonin Casa niniejszym oświadcza, że dobra są wykonane zgodnie z umową i nadają się 

do celów, do których inne dobra tego samego typu są zwykle używane. 

 

Niniejszym zaświadcza się zgodność dóbr w odniesieniu do danego opisu oraz jakości 

towarów, które są przedmiotem umowy. 

 

Dostarczone dobra spełniają wymogi jakościowe dóbr tego samego typu z punktu 

widzenia ich przeznaczenia. Oświadcza się również, że dobra nadają się do użytku 

zgodnie z zawartą i podpisaną umową. 

Okres trwania tej gwarancji, niniejszym opublikowanej, obejmuje dwa lata od daty 

dostarczenia zamówionych dóbr.  

 

W przypadku defektów oraz/lub wad dóbr, nabywca musi zgłosić defekty/wady do 

sprzedawcy nie później niż 2 miesiące od daty zauważenia defektu oraz/lub wady; w 

przeciwnym razie nabywca nie będzie mógł dochodzić praw zagwarantowanych przez 

tę gwarancję. 

Warunki tej gwarancji są zgodne z zasadami przedstawionymi w Dekrecie 

Legislacyjnym o numerze 206 z dnia 6 września 2005 r. 
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Certification of compliance and warranty of goods 

 

The present compliance certification is issued accordingly to and for the purposes of 

Legislative Decree no. 6 September 2005. 206, the Consumer Code, in accordance with 

art. 7 of the Act July 29, 2003 n. 229, implementing Directive 99/44 / EC. 

Tonin Casa hereby declare that the goods conform to the contract and that they are fit 

for the purposes which are normally used for goods of the same type. 

 

This is to certify the conformity of goods with reference to the description given and the 

quality of the goods in question. 

 

The goods supplied are the qualities of goods of the same type in view of the nature of 

the good. It also declares that the goods are also suitable for use agreed and contracted. 

The duration of this warranty, hereby released, is of a two year time from the moment of 

delivery of the goods in question. 

 

In case of defects and / or faults of the goods, the buyer must report the same to the 

seller no later than two months after the discovery of the defect and / or fault, otherwise 

said buyer will no longer hold the rights granted by this present warranty. 

Although not provided for, with this declaration of conformity, the rules set forth in 

Legislative Decree no. September 6, 2005, n. 206. 

 

 

                                                                                        TONIN CASA SRL 

 

mailto:info@tonincasa.it
http://www.tonincasa.it/

