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Gwarant: 

Rafał Małkowicz, działający pod firmą 

Rafał Małkowicz DecoDesign, 
ul. Forteczna 1 lok 5; 32-086 Węgrzce 

NIP 6551623591, REGON 121289917, 

e-mail: sklep@decodesign.com.pl, 

adres strony internetowej: www.decodesign.com.pl 

 

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI 

 

1. Gwarant zaświadcza dobrą jakość towaru zakupionego w sklepie internetowym www.decodesign.com.pl 

oraz udziela Nabywcy gwarancji na jego prawidłowe działanie. 

2. Gwarancja obejmuje produkt zakupiony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje wyłącznie na jej 

terenie. 

3. Okres gwarancji na produkty rozpoczyna się od daty ich wydania Nabywcy przez Gwaranta i trwa przez 24 

miesiące. 

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu zakupionego sprzętu prosimy o kontakt 

mailowy na adres sklep@decodesign.com.pl oraz przesłanie e-mailem uzupełnionego formularza zgłoszenia 

reklamacji, dostępnego na stronie internetowej sklepu www.decodesign.com.pl. 

5. Po wykryciu usterki, Nabywca jest zobowiązany do jej niezwłocznego zgłoszenia, w szczególności do 

przedstawienia opisu wady towaru oraz jej dokumentacji zdjęciowej, a w dalszej kolejności - do odesłania 

reklamowanego towaru do oględzin na adres Gwaranta. Odesłanie towaru następuje jednak dopiero na prośbę 

Gwaranta, w wypadku, gdy dokumentacja zdjęciowa nie pozwala na rozpoznanie reklamacji. Nabywca jest 

zobowiązany zgłosić Gwarantowi usterkę w terminie 30 dni od jej wykrycia. Nabywca ponosi odpowiedzialność 

za dalsze użytkowanie niesprawnego produktu, które może spowodować jego dodatkowe uszkodzenia. Działanie 

takie oznacza akceptację wady przez Nabywcę i skutkować będzie utratą uprawnień gwarancyjnych dotyczących 

usterek będących następstwem rzeczonej wady. 

6. Wady towaru ujawnione w okresie gwarancyjnym będą bezpłatnie usuwane przez Gwaranta, w terminie nie 

dłuższym niż 21 dni roboczych od daty otrzymania przez Gwaranta dokumentacji zdjęciowej lub produktu. W 

uzasadnionych przypadkach terminy te mogą ulec wydłużeniu. 

7. Warunkiem uznania reklamacji w okresie gwarancyjnym jest wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego za 

pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej www.decodesign.com.pl. Do realizacji 

Gwarancji wymagane jest również dostarczenie Gwarantowi dowodu zakupu towaru oraz dokumentacji 

zdjęciowej lub produktu do oględzin. Odesłanie towaru następuje jednak dopiero na prośbę Gwaranta, w 

wypadku, gdy dokumentacja zdjęciowa nie pozwala na rozpoznanie reklamacji. 

8. Nabywca pokrywa koszt przesyłki reklamowanego towaru, a w razie uznania reklamacji i naprawy 

gwarancyjnej sprzętu zostaje on odesłany na koszt Gwaranta. 

9. Przy przesyłaniu reklamowanego towaru Gwarant zaleca korzystanie podczas transportu z oryginalnego 

opakowania fabrycznego. W przypadku braku opakowania fabrycznego przesyłany towar musi być dostarczony 

w sposób zapewniający bezpieczny transport. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy z 

powodu nieprawidłowego opakowania sprzętu przez Nabywcę, produkt ulegnie uszkodzeniu podczas transportu. 

http://www.decodesign.com.pl/
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10. Okres gwarancyjny ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy gwarancyjnej. Przedłużenie okresu 

gwarancyjnego nie następuje w przypadku nieuzasadnionej reklamacji. Postanowienia niniejszego punktu nie 

obowiązują w przypadku wymiany rzeczy na wolną od wad lub dokonania istotnych napraw rzeczy objętej 

gwarancją. 

11. Nabywcy z tytułu udzielonej gwarancji przysługuje w pierwszej kolejności prawo do nieodpłatnej naprawy 

reklamowanego towaru. Jeśli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów, albo jeżeli Gwarant 

nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie, towar zostanie wymieniony na nowy - wolny 

od wad. Termin gwarancji każdego wymienionego podczas naprawy gwarancyjnej elementu produktu biegnie na 

nowo od momentu dostarczenia rzeczy wolnej od wad. 

12. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia Gwarant może obciążyć Nabywcę kosztami ekspertyzy, testów i 

transportu produktu. 

13. Nabywca ponosi ryzyko związane z wykorzystaniem towaru. Gwarant nie odpowiada za utratę 

spodziewanych korzyści i poniesionych kosztów, wynikłych z użytkowania lub niemożności użytkowania tego 

produktu z tytułu udzielonej gwarancji. 

14. Gwarant odpowiada za wady wynikłe tylko z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie, natomiast nie są 

objęte gwarancją uszkodzenia powstałe po jego  wydaniu z innych przyczyn, a w szczególności: 

· uszkodzeń wynikłych z nieprawidłowej eksploatacji albo montażu (jeśli montażu dokonywał samodzielnie 

Nabywca), nieprawidłowych rekonfiguracji, konserwacji, przechowywania lub transportu, 

· wywołanych zdarzeniami losowymi takimi jak pożar, powódź, działania wojenne, atak terrorystycznym, 

klęska żywiołów, czy na skutek uszkodzenia niezawinionego przez Gwaranta, w tym uszkodzenia 

chemicznego i mechanicznego, 

·  w wyniku uszkodzeń będących następstwem niewłaściwej kompletacji. 

15. Gwarancja nie obejmuje: 

· różnic wynikających z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.), 

· uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad, 

· uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania powszechnych zasad, stosowania sprzętu niezgodnie z 

przeznaczeniem oraz innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Nabywcy, 

· różnic w odcieniach tkanin, listwach drewnianych i aluminiowych w stosunku do przedstawionych 

wcześniej próbek, wynikających z naturalnych właściwości materiałów. 

16. Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku stwierdzenia przez Serwis Gwaranta następujących 

okoliczności: 

· wszelkich prób napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych podejmowanych przez nieuprawnione osoby 

lub firmy, 

·sterowania roletami w inny sposób niż z użyciem łańcuszka, w szczególności poprzez pociągnięcie za 

dolną listwę lub tkaninę i spowodowane w ten sposób uszkodzenie rolety i mechanizmu. 

17. Niniejsza gwarancja nie ogranicza w żaden sposób, nie zawiesza ani nie wyłącza uprawnień Nabywcy w 

stosunku do Sprzedawcy z tytułu roszczeń kontraktowych oraz ustawowych. W szczególności gwarancja nie 

wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów o rękojmi za wady 

rzeczy sprzedanej. 

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami gwarancyjnymi mają zastosowanie przepisy 

powszechnie obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej. 


