Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy – megiw4garden. Kupując
wyroby wyprodukowane w naszym zakładzie w Borzechowie dokonali
Państwo trafnego wyboru. Gratulujemy i dziękujemy za okazane nam zaufanie.
Produkty z logo MEGIW wykonane są według najnowszych
technologii połączonych z tradycją. Wykorzystanie materiałów wysokiej jakości
pozwala na wieloletnie, niezawodne użytkowanie.

Warunki gwarancji:
Gwarant zapewnia Kupującemu wysoką jakość produktów, pod warunkiem
prawidłowego ich zamontowania i użytkowania w/g niniejszej instrukcji
oraz z zachowaniem opisanych poniżej zasad użytkowania.
1. Niezwykle istotną kwestią w montażu produktu, jest dobre przygotowanie
podłoża - poprzez wypoziomowanie go.
W przypadku niewłaściwego wypoziomowania podłoża skutki mogą być
nastepujące:
- niedomykanie się drzwi,
- powstawanie prześwitów pomiędzy deskami,
- wypaczenie okna lub drzwi.
2. Z uwagi na fakt, że sprzedawane przez nas produkty najczęściej występują
w postaci surowej/naturalnej, producent zaleca impregnację
produktów ogólnodostępnymi środkami przeznaczonymi do tego celu.
3. Roszczenia klienta wynikające z gwarancji uznane zostaną wyłączne na
podstawie oryginału rachunku zawierającego datę zakupu oraz
oryginalnej etykiety z wyrobu zawierającą wyraźną datą produkcji. Obsługiwane
będą reklamacje gdzie wada będzie zgłoszona bezpośrednio w
momencie powstania.
4. O przyjęciu reklamacji do realizacji lub też o uznaniu reklamacji za
nieuzasadnioną Kupujący będzie powiadomiony przez Producenta lub
Sprzedawcę w terminie:
• czternastu dni od czasu wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego,
• w przypadku stwierdzenia nieuzasadnionej reklamacji klient pokrywa jej koszty,
• gdy wada stanowiąca przedmiot zgłoszenia reklamacyjnego jest usuwalna,
świadczenie gwarancyjne będzie zrealizowane poprzez naprawę
gwarancyjną,
• termin usunięcia wady reklamacyjnej wynosi 21 dni od czasu wpłynięcia
zgłoszenia
Gwarancją producenta nie są objęte:,
• Uszkodzenia wynikłe ze zdarzeń losowych lub innych okoliczności niezależnych
od producenta.

• Uszkodzenia wynikłe przy przeróbkach wykonanych we własnym zakresie przez
klienta przy użyciu narzędzi i elementów niewskazanych przez
producenta.
• Uszkodzenia powstałe w wyniku niezgodnych z zalecanymi przez producenta
zasadami użytkowania, konserwacji i przechowywania.
• Wady i uszkodzenia (, z którymi klient zapoznał się przy odbiorze produktu) z
powodu których obniżono cenę,.
• Zamierzone przez producenta w pierwowzorze różnice w profilach, odcieniach
kolorów wynikające z zaprojektowanych cech plastycznych i
estetycznych wyrobu oraz cech charakterystycznych dla surowców, z których
wykonano mebel.
• Uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnego zużycia,
Ponad to - nie uznaje się za wady, zdrowych sęków oraz naturalnych mikropęknięc
drewna , zachodzacych podczas procesu użytowania drewna,
wywołanych wpływem zmiennych warunków atmosferycznych, w ktorych
uzytkowany jest wyrób, a które wynikaja z naturalnych własciwosci
fizycznych drewna.
Powstałe pękniecia nie mają wpływu na walory użytkowe oraz trwałość wyrobu.
Szczegółowe informacje zawarte są na stronie internetowej Producenta –
www.megiw4garden.pl

