
KARTA GWARANCYJNA 

 
 

§1 
 

1. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest dokumentem gwarancyjnym, zgodnym z przepisami Ustawy z dnia 30-go maja 2014 r. o 
prawach konsumenta, szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2014 r., 
poz. 827), wraz z późniejszymi zmianami. 

2. Użyte w Karcie Gwarancyjnej sformułowania oznaczają: 
1. Gwarant  - firma Daniel Wójcik, Klecie 22, 39-230 Brzostek, NIP: 872-202-79-58, jako wyłączny dystrybutor i właściciel 

marki ITALCOMFORT, 
2. Wyrób – każdy gotowy produkt marki ITALCOMFORT 
3. Sprzedający – przedsiębiorca/przedsiębiorstwo zajmujące się sprzedażą wyrobów Gwaranta. 
4. Kupujący – osoba fizyczna nabywająca Wyrób w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub 

zawodową. 
 

§2 
 

 
1. Gwarancja udzielana jest na czas określony 36 miesięcy, liczony od daty sprzedaży wyrobu udokumentowanego fakturą lub 

paragonem 
2. Gwarancja pełna oznacza pełną, 100% odpowiedzialność Gwaranta za uwidocznione podczas użytkowania wady 

produkcyjne, wady materiału, w zakresie konstrukcji łóżka oraz stelaża z pojemnikiem. W przypadku tkanin gwarancja 
uzależniona jest od gwarancji udzielanej przez producentów tkanin i mieści się ona w ustawowym terminie 24 miesięcy.  

§3 
 

1. Warunkiem skutecznego złożenia reklamacji jest okazanie przez Kupującego dowodu zakupu w postaci faktury bądź 
paragonu, wystawionego przez Sprzedawcę wraz z protokołem reklamacyjnym wg wzoru Gwaranta lub Sprzedawcy. 
Gwarant informuje, iż bez przekazania tych dokumentów, reklamacja nie będzie rozpatrywana i uznana zostanie, jako 
bezzasadna.  

2. Protokół reklamacyjny, wraz z wszystkimi dokumentami opisanymi w pkt. 1 powinien być dostarczony do Gwaranta za 
pośrednictwem Sprzedawcy bądź e-mailem na adres: biuro@italcomfort.pl, a zgłoszenie koniecznie musi zawierać takie dane 
jak: imię i nazwisko Klienta, pełny adres (wraz z kodem pocztowym) gdzie znajduje się reklamowany produkt, telefon 
kontaktowy, typ oraz rozmiar reklamowanego produktu, oraz szczegółowy opis stwierdzonej wady produktu. Klient jest 
zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia stwierdzonej wady. 

3. Gwarant informuje, że z przyczyn higienicznych do naprawy przyjmuje tylko czyste i odpowiednio zabezpieczone produkty. W 
przypadku dostarczenia produktu zanieczyszczonego moczem, krwią, silnie zaplamionego i pobrudzonego Gwarant będzie 
odrzucał zgłoszenie reklamacyjne, jako bezzasadne.  

4. W celu zapewnienia odpowiedniego zasobu informacji potrzebnych Gwarantowi do właściwej oceny zgłaszanej wady 
jakościowej wyrobu, Sprzedający lub Klient zobowiązany jest do dostarczenia fotografii wyraźnie ilustrującej zgłaszaną wadę. 

5. Klient jest zobowiązany do udostępnienia produktu reklamowanego celem oględzin w terminie ustalonym wcześniej drogą 
telefoniczną, e-mailową.  

6. Po ewentualnym uznaniu reklamacji jako zasadnej, Klient zobowiązany jest zapewnić swobodny dostęp do reklamowanego 
produktu, celem usunięcia wady bądź wymiany na produkt nowy, tj. zapewnić dojazd do adresu przechowywania produktu. W 
przypadku, gdy serwis nie zastanie w ustalonym terminie Klienta pod adresem zgłoszenia, Klient zostanie obciążony kosztami 
dojazdu serwisu.  

§4 
 

1. Gwarancją producenta nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego oraz nieostrożnego przewozu, wszelkich 
uszkodzeń mechanicznych wynikającego z nieostrożnego rozpakowywania produktu, nieostrożnej obsługi podczas 
użytkowania, niewłaściwej konserwacji i przechowywania, oraz  zdarzeń losowych i innych okoliczności jakie nastąpiły po 
odbiorze towaru. Gwarancją nie są też objęte uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia poszczególnych elementów lub 
całości. 

2. O wadzie produktu nie stanowią takie zjawiska jak: zapach wydzielany przez komponenty używane do produkcji, w 
szczególności w pierwszym okresie użytkowania, dźwięki wydawane przez stelaż pojemnika.  Gwarant zapewnia, iż 
wszystkie komponenty używane do produkcji posiadają stosowne atesty bezpieczeństwa i są nieszkodliwe dla zdrowia 
ludzkiego. 

3. Gwarant zastrzega sobie tolerancję w wymiarach swoich produktów w granicach 1% w stosunku do szerokości i długości 
wymiaru deklarowanego. Poszczególne egzemplarze produkowane są indywidualnie i mogą się one od siebie nieznacznie 
różnić. 

4. Gwarant nie przyjmuje i nie rozpatruje reklamacji dotyczących  komfortu użytkowania łóżka przez Klienta, jako nie 
dotyczącego jakości oferowanych produktów.  


