
Karta gwarancyjna

Warunki gwarancji produktów
(sprzedanych od lipiec 2021)

1. Firma METALEX jako Producent zapewnia kupującemu wysoką jakość i prawidłowe funkcjonowanie zakupionego towaru. 
    W razie wystąpienia w produktach wady, jako Gwarant zobowiązuje się do stosownego świadczenia gwarancyjnego, według
    zasad określających niniejszą kartę gwarancyjną .
2. Firma METALEX udziela Kupującemu gwarancji na w/w produkt wraz z zawartą w niej rękojmią na elementy stalowe na 
    okres 36 miesięcy od daty zakupu towaru .
    Za dodatkową opłatą istnieje możliwość wydłużenia gwarancji do 60 miesięcy ale po uprzednim zgłoszeniu tej opcji
    przed rozpoczęciem procesu produkcji.
3. Warunkiem zachowania gwarancji przez Kupującego jest użytkowanie zakupionego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Po okresie 24 miesięcy od początku trwania okresu gwarancji , Kupujący powinien zwrócić się z pisemnym
    zleceniem wykonania przeglądu okresowego do Producenta celem zachowania gwarancji.
    4.1 W/w przegląd okresowy jest wykonywany przez Producenta. Koszt przeglądu w zależności od umowy/kontraktu/zlecenia/
         zamówienia ustala się w przedziale od 8% do 15% wartości faktury netto i będzie płatny po zakończonym przeglądzie oraz
         konserwacji przez Kupującego ,po wystawieniu i przedłożeniu faktury w terminie 14 dni.
    4.2 Producent zaleca wykonywanie w/w przeglądu corocznie po okresie zimowym.
    4.3 Producent wymaga co 3 miesięcznej konserwacji elementów drewnianych specjalnymi środkami, w celu zabezpieczenia 
         przed zniszczeniem oraz poprawnej eksploatacji.
    4.4 Elementy stalowe oraz żeliwne : minimum co 24 miesiące należy pomalować zewnętrzną farbą epoksydową do
         elementów stalowych.
    4.5 Elementy stalowe spawane : podczas spawania dużych płaskich powierzchni w złączach doczołowych i kątowych 
          skurcz  poprzeczny wywołuje odkształcenia kątowe objawiające się np. ugięciem elementów co może obniżać estetykę 
          wyrobu, ale w procesie spawania jest zjawiskiem naturalnym.
    4.6 Elementy wykonane z blachy Cor-Ten :Powłoka powstaje na powierzchni Cor-Ten zazwyczaj w ciągu 18-36 miesięcy.
          Jeśli ochronna warstwa ulegnie uszkodzeniu, np. poprzez zadrapanie, z biegiem czasu wytworzy się nowa patyna, 
          zapewniając dalszą ochronę. Z upływem czasu wierzchnia warstwa patyny może się wykruszać - jest to proces naturalny i
          nie jest podstawą do zgłaszania reklamacji.
          Nie rekomenduje się zastosowania blachy Cor-Ten w połączeniu z solanką, nie należy także przyśpieszać procesu 
          patynowania.
    4.7 Każdorazowo po dokonanej konserwacji odbiorca sporządza protokół z jej wykonania wraz z załączeniem faktur 
          zakupowych potwierdzających rodzaj zastosowanych środków na elementy stalowe i drewniane .

5. Gwarancja nie obejmuje :
a) Uszkodzeń mechanicznych elementów stalowych i drewnianych.
b) Uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego, bądź niezgodnego z zasadami użytkowania, przechowywania i konserwacji.
c) Uszkodzeń wynikających z naprawy bądź przeróbki mebli miejskich wykonanej we własnym zakresie .
d) Zamierzone przez Producenta w pierwowzorze różnice w profilach i odcieniach wynikające z zaprojektowanych cech 
    plastycznych i estetycznych wyrobu, oraz cech charakterystycznych dla surowców naturalnych, z których wykonano produkt.
e) Elementy typu: drobne sęki, pęknięcia i naturalne przebarwienia drewna, które są spowodowane naturalnym wyglądem oraz 
    pracą materiału.
f) Elementy drewniane, które na życzenie klienta zostały impregnowane w sposób inny niż standardowa produkcja 
    (tj. malowanie ciśnieniowe w warunkach specjalnych). 

6. Reklamacje za wady objęte gwarancją Kupujący przekazuje do Producenta w formie pisemnej.
    Producent ma obowiązek w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego odpowiedzieć 
    Kupującemu w formie pisemnej oraz zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
    zgłoszenia reklamacyjnego uznanego za uzasadnione. Jeżeli z przyczyn technicznych lub technologicznych usunięcie wad
    lub usterek w takim terminie nie jest możliwe do wykonania, Strony ustalają inny, możliwie najszybszy termin.
7. W przypadku gdy wada produktu jest nieusuwalna lub jej usunięcie spowodowałoby lub mogło spowodować obniżenie 
   jakości produktu, załatwienie reklamacji może nastąpić za zgodą Kupującego, przez obniżenie ceny produktu, którego 
   reklamacja dotyczyła.           
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