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..........................................................................................
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KARTA GWARANCYJNA DESKI BARLINECKIEJ

Gratulujemy zakupu 
- wybrali Pañstwo prawdziw¹ drewnian¹ pod³ogê 
zbudowan¹ z trzech warstw klejonego drewna. 
Niniejsza karta jest wy³¹cznie informacj¹ o zasadach 
udzielania gwarancji na deskê, natomiast szczegó³owe 
informacje dotycz¹ce monta¿u i sposobu pielêgnacji 
mo¿na znaleŸæ w instrukcji za³¹czonej do ka¿dego pud³a, 
w punktach sprzeda¿y lub na stronie www.barlinek.com



1. Przedmiot i zasady ogólne gwarancji.

1.1. Producent udziela gwarancji na podstawie niniejszej karty gwarancyjnej, która winna byæ wype³niona i ostemplowana w momencie sprzeda¿y przez Sprzedawcê.

1.2. Gwarancja obejmuje:

- trwa³oœæ warstwy u¿ytkowej pod³óg przy normalnym jej u¿ytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem,

- trwa³oœæ konstrukcji poszczególnych elementów,

- jakoœæ wykoñczenia elementów (wymiary, wzajemne dopasowanie elementów) zgodnie z Norm¹ PN-EN 13489 przez okres odpowiednio 5, 20 lub 30 lat (dla ró¿nego

 rodzaju pod³óg), liczony od daty zakupu.

1.3. Odpowiedzialnoœæ Producenta z tytu³u udzielonej gwarancji obejmuje tylko wady powsta³e z przyczyn tkwi¹cych w przedmiocie sprzeda¿y.

1.4. Niniejsza gwarancja jakoœci w ¿aden sposób nie wy³¹cza ani nie ogranicza uprawnieñ wynikaj¹cych z powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisów, w szczególnoœci 

uprawnieñ wynikaj¹cych z tytu³u niezgodnoœci towaru z umow¹.

1.5. Producent udziela gwarancji obejmuj¹cej terytorialnie obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Warunki gwarancji.

2.1. Warunkiem objêcia pod³ogi gwarancj¹ jest przestrzeganie zasad i wskazówek dotycz¹cych u³o¿enia, pielêgnacji i konserwacji, zawartych w „Instrukcji monta¿u 

i u¿ytkowania pod³ogi” (instrukcja), która jest dostêpna na stronie www.barinek.com.pl, a ponadto:

- posiadanie prawid³owo wype³nionej i ostemplowanej przez Sprzedawcê karty gwarancyjnej,

- posiadanie dowodu zakupu pod³ogi,

- eksploatacja zgodna z zaleceniami Producenta, zawartymi w „Instrukcji monta¿u i u¿ytkowania pod³ogi”.

Zaleca siê dokonania monta¿u deski barlineckiej przez wykwalifikowanych w tym zakresie fachowców. Lista Autoryzowanych Monta¿ystów firmy Barlinek S.A. dostêpna

 jest na stronie www.barlinek.com

3. Przypadki nie objête gwarancj¹.

3.1. Udzielona gwarancja jakoœci nie obejmuje

A) zmian lakierniczych, wynikaj¹cych z normalnej eksploatacji pod³ogi, w szczególnoœci z naturalnego zu¿ycia i œcierania,

B) uszkodzeñ mechanicznych, zadrapañ oraz uszkodzeñ wywo³anych czyszczeniem i konserwacj¹ w sposób niezgodny z instrukcj¹ oraz zmian barwy drewna

 wywo³anych dzia³aniem œwiat³a,

C) wad wynikaj¹cych z monta¿u lub u¿ytkowania pod³ogi w niew³aœciwych (niezgodnych z zawartymi w Instrukcji) warunkach,

D) pod³ogi klejonej do pod³o¿a przy zastosowaniu innych materia³ów ni¿ zalecane przez producenta w Instrukcji, o ile mia³y one wp³yw na powsta³e uszkodzenia,

E) pod³ogi przy zastosowaniu ogrzewania pod³ogowego o parametrach niezgodnych z zawartymi w Instrukcji, o ile mia³o to wp³yw na powsta³e uszkodzenia,

F) pod³ogi wadliwej, która pomimo widocznych wad zosta³a u³o¿ona.

4. Zg³aszanie reklamacji.

4.1. W wypadku stwierdzenia wadliwoœci pod³ogi, w œwietle zasad wskazanych w niniejszej karcie gwarancyjnej, nale¿y zg³osiæ reklamacjê.

4.2. Reklamacjê nale¿y zg³aszaæ w formie pisemnej, w nieprzekraczalnym  terminie dwóch tygodni od wyst¹pienia wady / ujawnienia siê wady.

4.3. Reklamacja powinna byæ zg³oszona do Sprzedawcy, u którego zakupiona zosta³a pod³oga lub bezpoœrednio do Producenta. Do reklamacji nale¿y za³¹czyæ

 dokumenty wymienione w pkt.2.1 niniejszej gwarancji, a w miarê mo¿liwoœci tak¿e dokumentacjê fotograficzn¹ wadliwej pod³ogi. 

5. Sposoby rozpatrzenia reklamacji.

5.1. W celu zweryfikowania zasadnoœci roszczeñ gwarancyjnych Producent zastrzega sobie prawo oglêdzin wadliwej pod³ogi w miejscu jej u³o¿enia, w uzgodnionym terminie.

5.2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 3 tygodni od daty zg³oszenia reklamacji, a w wypadku przeprowadzenia oglêdzin, w terminie 3 tygodni od daty ich

 ukoñczenia. O sposobie za³atwienia roszczeñ gwarancyjnych Producent zawiadamia na piœmie lub poczt¹ elektroniczn¹.

5.3. W razie uwzglêdnienia reklamacji w okresie gwarancji Producent mo¿e:

- wymieniæ wadliwy produkt na wolny od wad,

albo - nieodp³atnie usun¹æ wszelkie usterki wynikaj¹ce z ukrytych wad materia³owych lub konstrukcyjnych pod³ogi.

5.4. Odpowiedzialnoœæ Producenta w ¿adnym wypadku nie mo¿e przekroczyæ wartoœci zakupionej pod³ogi.

Firma Barlinek S.A. z siedzib¹ w Kielcach,
producent naturalnych trójwarstwowych pod³óg drewnianych,
udziela gwarancji jakoœci zakupionej Deski Barlineckiej


