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1.  CO OBEJMUJE GWARANCJA 
 Niniejsza gwarancja obejmuje wady produkcyjne, materiałowe i wykonania. 

 Gwarancja jest ważna na terytorium całej Unii Europejskiej. 

 Na Produkty udzielana jest gwarancja liczona od daty zakupu Produktu: 

 Grzejniki drabinkowe chromowane, białe, malowane (York, London) – przez okres 5 lat. 

 Grzejniki drabinkowe ze stali nierdzewnej (Boston, Selby, Vas, Talos) – przez okres 10 lat. 

 Grzejniki elektryczne suche (suszarki) – przez okres 5 lat na elementy nieelektryczne. 

 Grzejniki cokołowe – przez okres 2 lat. 

 Grzejniki drabinkowe elektryczne chromowane, białe, malowane (Wetherby) – przez okres 5 lat na elementy 

nieelektryczne. 

 Grzejniki kolumnowe (Retro) – przez okres 10 lat. 

 Akcesoria Thomson heating do grzejników – przez okres 5 lat. 

 Elementy elektryczne w powyższych Produktach – przez okres 2 lat. 

 Jedynym zobowiązaniem gwaranta jest wymiana – według uznania producenta – uszkodzonych elementów 

Produktu. Wymienione elementy i produkty stają się własnością gwaranta i można nimi dysponować tylko za 

zgodą gwaranta.  
 

2.  WARUNKI GWARANCJI  
 Produkty przeznaczone są do zamontowania i wykorzystywania w pomieszczeniach wewnętrznych. Gwarancja 

obejmuje Produkty zamontowane i wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. 

 Nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia Produktu przy odbiorze. W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas 

transportu, należy zgłosić ten fakt dostarczającemu Produkt oraz gwarantowi, spisując protokół uszkodzenia 
towaru. Zwrotu towaru uszkodzonego podczas transportu należy dokonać w ciągu 15 dni od dostarczenia 

Produktu. 

 W przypadku zauważenia wady Produktu przed zamontowaniem, należy bezzwłocznie zwrócić towar gwarantowi, 

nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty zakupu Produktu. Po tym terminie zwroty nie będą przyjmowane. 
 Reklamacje zostaje rozpatrzona w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty uzyskania pisemnej informacji przez 

Manissa Europe Sp. z o.o. 

 Każdą reklamację skierowaną do gwaranta należy sporządzić na piśmie i dołączyć do niej dowód zapłaty z datą 

zakupu. 
 Jeśli produkt zostanie uznany przez Nabywcę za nieprzydatny nie z winy producenta, gwarant zastrzega sobie 

prawo do zastosowania 25% opłaty za ponowne zatowarowanie. W tym przypadku Nabywca zobowiązany jest do 

zwrotu towaru do gwaranta oraz pokrycia kosztów wysyłki. 

 W przypadku zwrotu lub reklamacji Produktu, Nabywca jest zobowiązany do pokrycia kosztów przesyłki Produktu 
do gwaranta.  

 Reklamacje należy zgłaszać na adres: 

Manissa Europe Sp. z o.o. 

ul. Krakowska 134 

32-089 Biały Kościół 

e-mail: biuro@manissa.eu 

tel.: +48 887681005 

  
3.  GWARANCJA NIE OBEJMUJE  

 Ogólnego zużycia Produktu, wynikającego z prawidłowego, zgodnego z przeznaczeniem użytkowania. 

 Uszkodzenia Produktu z powodu nieprawidłowego użycia lub montażu. 

 Uszkodzenia Produktu wynikającego z nieprawidłowej konserwacji produktu, niezgodnej z instrukcją czyszczenia i 

utrzymania. 
 Uszkodzenia Produktu posiadającego elementy elektryczne z powodu podłączenia Produktu do zasilania 

elektrycznego niezgodnego z danymi na tabliczce znamionowej Produktu lub przepięć. 

http://www.manissa.eu/


 Uszkodzenia Produktu z powodu zamontowania niezgodnie z przepisami elektrycznymi i instalacyjnymi lub użycia 

akcesoriów, które nie zostały zatwierdzone przez producenta. 

 Szkód na skutek utraty lub uszkodzenia podczas transportu oraz opłat przewozowych. 

 
4.  ZASADY OGÓLNE  

 Gwarant nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek urazy, utratę przychodu, uszkodzenia wtórne 

innej armatury, złączek lub wyposażenia domowego wynikające z jakichkolwiek reklamacji, nawet jeżeli przyczyny 
takich reklamacji są powiązane z produktem. 

 Gwarant nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty robocizny lub inne koszty towarzyszące, które 

mogą być poniesione w związku z demontażem lub montażem Produktu. 
 Zobowiązania gwaranta na mocy niniejszej gwarancji odnoszą się tylko do pierwotnego nabywcy i nie mogą być 

przenoszone, gdy produkt zostanie sprzedany, przekazany innej stronie. 

 W związku z ciągłym udoskonalaniem i rozwijaniem asortymentu, gwarant może nie być w stanie zapewnić 

wymiany wadliwego Produktu na identyczny w okresie gwarancyjnym. Jeśli identyczny produkt będzie 

niedostępny, gwarant dostarczy Produkt o wartości i cechach podobnych uznanych przez producenta. 
 W przypadku wymiany Produktu w ramach gwarancji, wymieniony produkt będzie objęty niniejszą gwarancją tylko 

przez pozostałą część pierwotnego okresu gwarancyjnego. 

 Niniejsza gwarancja nie  wyłącza , nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z 

przepisów o rękojmi za wady produktu sprzedanego.. 


