
Karta
gwarancyjna
Urządzenia produkcji Geberit

Przedmiot gwarancji

Model:

Nr katalogowy:

Data zakupu:

Sprzedający (pieczęć i podpis):

OKRESY GWARANCYJNE DLA PRODUKTÓW GEBERIT – SYSTEMY SANITARNE

Geberit Kombifix / KombifixBasic (elementy montażowe do przyborów 
sanitarnych)

10 lat

Geberit Duofix / DuofixBasic / Unifix (elementy montażowe do przyborów 
sanitarnych)

10 lat

Geberit GIS (system ścianek instalacyjnych) 10 lat

Przyciski i akcesoria do spłuczek podtynkowych 2 lata

Geberit Monolith (moduły montażowe do przyborów sanitarnych) 2 lata

Spłuczki natynkowe i zawory do spłuczek 2 lata

Syfony i zestawy odpływowe 2 lata

Geberit Public (zawory spłukujące do pisuarów, zestawy uruchamiające do WC 
i baterie umywalkowe)

2 lata

Geberit AquaClean (urządzenia do higieny intymnej) 2 lata

Pozostałe wyroby 1 rok

Szczegółowe informacje i bezpłatne doradztwo techniczne

Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1
02-676 Warszawa
T: +48 22 376 01 00
F: +48 22 843 47 65



Szanowni Państwo!

Zakupili Państwo wysokiej jakości wyrób czołowego producenta systemów instalacji sanitarnych. 
Życząc Państwu zadowolenia z użytkowania naszego produktu, udzielamy niniejszej gwarancji na 
bezawaryjne działanie.

Informujemy, że produkty, których jakość niniejszym gwarantujemy, są zgodne z PN EN lub otrzymali-
śmy na nie stosowne aprobaty.

WARUNKI GWARANCJI

1. Geberit Sp. z o.o. udziela gwarancji na bezawaryjną pracę produktu na okres zgodny z tabelą.
2. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Gwarancją objęte są wady, które ujawnione zostaną w okresie gwarancji, a wynikają z przyczyn 

tkwiących w produkcie.
4. Pojedyncze, małe pory w powierzchni przycisków (szczególnie w kolorach armatury: złoto, mo-

siądz, aranja, satinox, palladium) są dopuszczalne i typowe dla tego rodzaju powierzchni.
5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek nieprawidłowego montażu, użytko-

wania, konserwacji, samodzielnych przeróbek, jak również przez zanieczyszczenia wody lub 
przewodów sieci wodociągowej.

6. Gwarancja nie obejmuje wad montażu produktu.
7. Reklamacja powinna być zgłoszona w miejscu dokonania zakupu.
8. Gwarant zobowiązuje się rozpoznać każde zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia 

dostarczenia reklamowanego produktu lub od dnia dokonania oględzin produktu u Reklamują-
cego. Gwarant zastrzega sobie prawo wyboru sposobu usunięcia usterki lub wady.

9. Gwarant zobowiązuje się dokonać oględzin produktu u Reklamującego w terminie 7 dni, jeżeli 
produkt ten został wbudowany lub zainstalowany na stałe.

10. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują po przedłożeniu karty gwarancyjnej wraz z dowodem 
zakupu.

11. Karta gwarancyjna bez daty sprzedaży i pieczęci sprzedawcy jest nieważna.
12. W przypadku utraty niniejszej karty gwarancyjnej duplikaty nie będą wydawane.
13. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z 

niezgodności towaru z umową sprzedaży.

ZASADY PRAWIDŁOWEJ PIELĘGNACJI I KONSERWACJI POWIERZCHNI

1. Do czyszczenia i konserwacji nie należy używać ostrych szczotek lub myjek mogących poryso-
wać lub uszkodzić powierzchnię wyrobu.

2. Do czyszczenia i konserwacji nie należy używać środków zawierających kwas, środki ścierne, 
rozpuszczalniki, chlor (w dużych stężeniach) lub inne środki wybielające. Przed użyciem środka 
myjącego należy dokładnie zapoznać się z jego składem i przeznaczeniem.

3. Powierzchnie w kolorach armatury (złoto, mosiądz, aranja, satinox, palladium, chrom) powinny 
być czyszczone wyłącznie wilgotną, miękką ściereczką.

4. Pozostałe powierzchnie należy czyścić łagodnymi środkami z wodą, a następnie polerować 
miękką ściereczką.
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