
I.Postanowienia ogólne

1.Niniejsza karta gwarancyjna okreœla warunki gwarancji jakoœci na produkty marki Kohlman.

2.Gwarancji jakoœci produktów marki Kohlman udziela DG Sp. z o.o. z siedzib¹ w Straszynie (83-010 Straszyn) przy

   ul. Objazdowej 5, wpisana do rejestru przedsiêbiorców  Krajowego Rejestru S¹dowego przez S¹d Rejonowy 

   Gdañsk – Pó³noc w Gdañsku VII Wydzia³  Gospodarczy KRS  pod nr KRS 0000429118, posiadaj¹ca nr NIP 604-015-75-73 

   oraz nr REGON 221708200, zwana dalej „Gwarantem”.

3.Gwarancja obowi¹zuje wy³¹cznie w stosunku do produktów marki Kohlman  zakupionych i znajduj¹cych siê (zamontowanych)

   na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

4.Gwarancja nie wy³¹cza ani nie ogranicza uprawnieñ kupuj¹cego wynikaj¹cych z niezgodnoœci  towaru z umow¹ (z rêkojmi).

II.Zakres gwarancji

1.Gwarancja obejmuje odpowiedzialnoœæ Gwaranta za  poprawne dzia³anie   produktów marki  Kohlman,

   zgodnie z ich przeznaczeniem.

2.Gwarancja obejmuje wady produktów marki Kohlman powsta³e z przyczyny tkwi¹cej w produkcie w chwili jego produkcji. 

3.Gwarancja nie obejmuje:

 ·uszkodzeñ mechanicznych powierzchni produktów marki Kohlman;

 ·elementów zu¿ywaj¹cych i œcieraj¹cych siê w wyniku normalnej eksploatacji, w tym uszczelek;

 ·uszkodzeñ powsta³ych w wyniku nieprawid³owego transportu, monta¿u, eksploatacji - niezgodnie z instrukcj¹ obs³ugi,

   sztuk¹ budowlan¹ (np.. zabudowana wanna bez dostêpu do baterii od strony wê¿yków przy³¹czeniowych)

   i niezgodnie z przeznaczeniem;

 ·uszkodzeñ powsta³ych w wyniku nieprawid³owej konserwacji niezgodnej z instrukcj¹ obs³ugi,  np. w wyniku czyszczenia 

   przy u¿yciu ostrych myjek, œrodków zawieraj¹cych kwasy, rozpuszczalniki, chlor,  itp.

 ·uszkodzeñ powsta³ych w wyniku zanieczyszczeñ wody lub przewodów sieci  wodoci¹gowej, w tym  przez osady wapienne;

4.Gwarancja traci wa¿noœæ w przypadku:

 ·niezastosowania siê do wszystkich postanowieñ niniejszej gwarancji; 

 ·niezastosowania siê do wszystkich postanowieñ instrukcji monta¿u i obs³ugi produktów  marki Kohlman; 

 ·stwierdzenia samodzielnych przeróbek w produktach marki Kohlman  albo dokonania napraw  przez osoby nieupowa¿nione

 przez Gwaranta.

III.Okres gwarancji

1.Na produkty marki Kohlman Gwarant udziela gwarancji na okres:

 ·5 lat na szczelnoœæ korpusu baterii oraz g³owice ceramiczne;

 ·3 lat na g³owice termostatyczne oraz deszczownice;

 ·2 lat na prze³¹czniki ciœnieniowe, prze³¹czniki funkcji, korki automatyczne, zestawy mocuj¹ce,   wê¿e natryskowe, 

   wê¿e po³¹czeniowe, wê¿yki przy³¹czeniowe, s³uchawki natryskowe, wyci¹gane wylewki, perlatory.

2.Okres gwarancji liczony jest ka¿dorazowo od daty sprzeda¿y produktu marki Kohlman.

IV.Zg³aszanie reklamacji

1.Kupuj¹cy zobowi¹zany jest zg³osiæ wadê niezw³ocznie po jej stwierdzeniu, nie póŸniej jednak ni¿ w terminie 7 dni od dnia

   wyst¹pienia wady, pod rygorem utraty praw z niniejszej gwarancji.    

2.W przypadku produktu marki Kohlman wymagaj¹cego zabudowy (np. bateria podtynkowa) nale¿y  sprawdziæ poprawne

   jego dzia³anie przed zabudow¹, niezw³ocznie po osadzeniu produktu. 

   Wszelkie nieprawid³owoœci w dzia³aniu produktu marki Kohlman musz¹ byæ zg³oszone Gwarantowi  przed jej zabudowaniem,

   np. kafelkami. W przypadku zg³oszenia wady produktu marki Kohlman  po jego zabudowaniu, np. kafelkami, koszty

   spowodowane wykuciem elementu podtynkowego, w którym nie zosta³o sprawdzone poprawne jego dzia³anie, ponosi  

   kupuj¹cy. 

3.Przed zg³oszeniem reklamacji kupuj¹cy zobowi¹zany jest zweryfikowaæ, czy wada produktu marki Kohlman nie jest wad¹

   wynikaj¹c¹ z niew³aœciwego monta¿u, nieodpowiedniego przechowywania,  u¿ytkowania czy konserwacji. 

   Reklamacje mo¿na sk³adaæ:

 ·osobiœcie w  miejscu zakupu produktów marki Kohlman (u Sprzedawcy);

 ·pisemnie na adres Gwaranta:  DG Sp. z o.o. ul. Objazdowa 5, 83-010 Straszyn;

 ·poprzez formularz kontaktowy na stronie: www.kohlman.com.pl

 ·poprzez wiadomoœæ mailow¹ przes³an¹ na adres: serwis@kohlman.com.pl

4.Zg³oszenie reklamacyjne powinno zawieraæ nastêpuj¹ce informacje:

 ·datê zg³oszenia reklamacyjnego;

 ·nr dowodu zakupu produktu marki Kohlman, którego reklamacja  dotyczy (nr faktury, rachunku, paragonu);

 ·opis stwierdzonej wady (uszkodzenia) i datê jej stwierdzenia;

 ·imiê i nazwisko oraz adres zg³aszaj¹cego reklamacjê oraz telefon kontaktowy.
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5.Do zg³oszenia reklamacyjnego nale¿y za³¹czyæ dowód zakupu produktu marki Kohlman,   którego reklamacja dotyczy oraz

  podpisan¹ i opieczêtowan¹ przez sprzedawcê produktu marki   Kohlman kartê gwarancyjn¹.

V.Sposób rozpatrywania reklamacji

1.Gwarant zobowi¹zuje siê rozpatrzyæ reklamacjê w mo¿liwe najkrótszym terminie.

2.Niezw³ocznie po otrzymaniu zg³oszenia reklamacyjnego Gwarant poinformuje telefonicznie kupuj¹cego, czy w zwi¹zku

  ze zg³oszon¹ reklamacj¹ produkt, którego reklamacja dotyczy, ma zostaæ dostarczony do Gwaranta, czy oglêdziny produktu 

  nast¹pi¹ u kupuj¹cego.   

3.W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zg³oszenia reklamacyjnego  i dokonaniu oglêdzin produktu, 

  którego reklamacja dotyczy, Gwarant zobowi¹zuje siê poinformowaæ  kupuj¹cego telefonicznie i na adres wskazany

  w zg³oszeniu reklamacyjnym  o decyzji w sprawie reklamacji i wskazaæ sposób jej za³atwienia. 

4.Uznaj¹c zg³oszenie reklamacyjne za zasadne Gwarant mo¿e na w³asny koszt,   w rozs¹dnym terminie, 

  nie d³u¿szym ni¿ 14 dni roboczych:

  a)dokonaæ naprawy wadliwego produktu marki  Kohlman albo jego uszkodzonego elementu;

  b)dokonaæ wymiany wadliwego produktu marki Kohlman albo jego uszkodzonego elementu na wolny od wad; 

  c)zaproponowaæ obni¿enie ceny sprzeda¿y wadliwego produktu marki Kohlman, z zastrze¿eniem ust. 5 poni¿ej.

5.Gwarant zastrzega sobie prawo do przed³u¿enia terminu wskazanego w ust. 4 powy¿ej nie d³u¿ej jednak ni¿ do 3 miesiêcy

  w ka¿dym przypadku gdy zaistnieje koniecznoœæ sprowadzenia czêœci zamiennych albo nowego produktu z zagranicy. 

  W takim przypadku Gwarant poinformuje kupuj¹cego pisemnie albo drog¹ mailow¹ o opóŸnieniu w wykonaniu zobowi¹zañ

  z gwarancji i wska¿e nowy termin ich wykonania.

6.W przypadku naprawy gwarancyjnej w miejscu zamontowania produktu marki Kohlman, kupuj¹cy zobowi¹zany jest zapewniæ

  swobodny dostêp do produktu,  umo¿liwiaj¹cy jego demonta¿, monta¿ i naprawê bez koniecznoœci uszkodzenia 

  jakichkolwiek innych elementów. W przypadku zamontowania produktów marki Kohlman w taki sposób ¿e ich zdemontowanie 

  i naprawa spowoduje koniecznoœæ uszkodzenia jakichkolwiek innych elementów, Gwarant nie ponosi za przedmiotowe

  uszkodzenia ¿adnej odpowiedzialnoœci. 

7.Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynnoœci, jakie s¹ wykonywane podczas normalnej eksploatacji produktów marki

  Kohlman, jak bie¿¹ce konserwacje, odkamienianie, czyszczenie.

VI.Koszty reklamacji

1.Z zastrze¿eniem postanowienia pkt IV. 2. powy¿ej, w razie zasadnoœci zg³oszenia reklamacyjnego, Gwarant ponosi wszelkie

  koszty zwi¹zane z usuniêciem wad objêtych gwarancj¹.

2.W razie nieuzasadnionego zg³oszenia reklamacyjnego kupuj¹cy zobowi¹zany jest pokryæ wszelkie koszty, jakie poniós³ 

  Gwarant w zwi¹zku i w celu rozpatrzenia reklamacji.

INSTRUKCJA:

1.Przed przyst¹pieniem do monta¿u nale¿y zapoznaæ siê z instrukcj¹.

2.Rozpakowaæ bateriê i sprawdziæ z rysunkiem technicznym czy wszystkie elementy znajduj¹ siê w pude³ku.Optymalne 

  ciœnienie wody to 0,1-0,5 Mpa. Temperatura robocza 0-90

3.Pod³¹czenie baterii do instalacji wodoci¹gowej wymaga zastosowania filtrów siatkowych. W przypadku nie spe³nienia tego

  warunku u¿ytkownik traci gwarancjêna g³owicê.

4.Uwaga! Chromowane czêœci baterii s¹ podatne na zarysowania w czasie monta¿u. Nie u¿ywaæ ostrych narzêdzi.

5.Produkt powinien byæ zamontowany w taki sposób, by jego zdemontowanie nie powodowa³o   uszkodzenia dodatkowych

  elementów wyposa¿enia.

6.Firma DG Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody spowodowane nieprawid³owym u¿ytkowaniem lub monta¿em

  niezgodnym z instrukcj¹ i sztuk¹ budowlan¹.

  Czyszczenie i pielêgnacja.

  Do czyszczenia armatury KOHLMAN nale¿y u¿ywaæ wilgotnej, bawe³nianej 

  œciereczki z dodatkiem ³agodnych œrodków czyszcz¹cych, np. p³ynu do mycia naczyñ.

  Nie wolno u¿ywaæ silnie dzia³aj¹cej chemii i twardych, ostrych zmywaków.

  Wszelkie osady wapienne (tzw. „twarda woda”) powinny zostaæ niezw³ocznie usuniête.

  Czêœci armatury pokryte chromem po czyszczeniu nale¿y sp³ukaæ czyst¹ wod¹ 

  i delikatnie wytrzeæ do sucha.

_________________________________________________________________________________________________

Niniejsza gwarancja dotyczy produktu marki Kohlman:

____________________________________________                                                           ________________________

                 (nazwa i model produktu)                                                                                                      Data zakupu      

                                                                                                                                                   _________________________

                   Pieczêæ Sprzedawcy                                                                                               Podpis Sprzedawcy  (czytelny)

°C
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