
Warunki gwarancji
Zastosowanie wkładu kominkowego, sposób podłączenia do komina oraz warunki  
eksploatacji muszą być zgodne z niniejszą instrukcją obsługi. Zabrania się przerabiania lub  
wprowadzania jakich-kolwiek zmian w konstrukcji wkładu kominkowego.

Producent udziela 5 lat gwarancji od momentu zakupu wkładu na jego sprawne działanie.  
Nabywca wkładu kominkowego zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją obsługi  
wkładu kominkowego niniejszymi warunkami gwarancji, co winien potwierdzić wpisem w karcie  
gwarancyjnej w momencie zakupu.
W przypadku złożenia reklamacji Użytkownik wkładu kominkowego zobowiązany jest do przedło - 
żenia protokołu reklamacyjnego, wypełnionej karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu. Złożenie 
wymienionej dokumentacji jest konieczne do rozpatrzenia wszelkich roszczeń. Rozpatrzenie rekla-
macji zostanie dokonane w okresie do 14 dni od daty pisemnego jej złożenia. Wszelkie przeróbki, 
modyfikacje i zmiany konstrukcyjne wkładu powodują natychmiastową utratę gwarancji producenta.

Gwarancją objęte są:
• elementy żeliwne odlewane;
• ruchome elementy mechanizmów sterowania przysłoną czopucha i grzebieniem osłony popielnika;

• ruszt i uszczelnienia kominka na okres 1 roku od momentu zakupu wkładu.

Gwarancją nie są objęte:
• formatki wermikulitowe;
• formatki ceramiczne;
• ceramika żaroodporna (odporna na działanie temperatury do 800°C);
•wszystkie usterki  wynikające z tytułu nie przestrzegania postanowień instrukcji 
obsługi, a w szczególności dotyczące stosowanego paliwa i podpałek;



•wszelkie usterki powstałe podczas transportu od dystrybutora do Kupującego;
•wszelkie usterki powstałe podczas instalacji, zabudowy i uruchomienia wkładu kominkowego;
• uszkodzenia  wynikłe  z  przeciążeń  cieplnych  wkładu  kominowego  (związanych  z 
niezgodnym z postanowieniami instrukcji obsługi eksploatowaniem wkładu).

Gwarancja ulega przedłużeniu o okres od dnia zgłoszenia reklamacji, do dnia zawiadomienia  
nabyw-cy o wykonaniu naprawy. Czas ten będzie potwierdzony w karcie gwarancyjnej.

Wszelkie uszkodzenia powstałe w skutek niewłaściwej obsługi, magazynowania, nieumiejętnej  
konserwacji, niezgodne z warunkami określonymi w instrukcji obsługi i eksploatacji oraz  
wskutek innych przyczyn, niezawinionych przez producenta, powoduje utratę gwarancji, jeżeli  
uszkodzenia te przyczyniły się do zmian jakościowych wkładu.

Uwaga: We wszystkich wkładach naszej produkcji zabronione jest stosowanie jako paliwa węgla. 
Palenie węglem w każdym przypadku wiąże się z utratą gwarancji na palenisko. Klient zgłaszając 
w ramach gwarancji usterkę jest każdorazowo zobowiązany podpisać deklarację, iż nie używał do 
palenia w naszym wkładzie węgla oraz innych niedozwolonych paliw. Jeżeli nastąpi podejrzenie 
stosowania ww. paliw kominek będzie poddany ekspertyzie badającej obecność niedozwolonych
substancji. W przypadku, gdy analiza wykaże ich stosowanie klient traci wszelkie prawo gwarancyjne 

oraz jest zobowiązany pokryć wszystkie koszty związane z reklamacją (również koszty ekspertyzy).

Niniejsza karta gwarancyjna stanowi podstawę dla nabywcy do bezpłatnego wykonania  
napraw gwarancyjnych.

Karta gwarancyjna bez daty, pieczęci, podpisów, jak również z poprawkami dokonanymi przez  
osoby nieupoważnione traci ważność.
Duplikaty Gwarancji nie są wydawane!!!

Nr fabryczny urządzenia..........................................................................................................................................................

Typ urządzenia.............................................................................................................................................................................

Powyższe przepisy dot. gwarancji w żaden sposób nie zawieszają, nie ograniczają, ani nie wyłączają 
uprawnień konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową wynikających z przepisów Ustawy z 
dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

W celu stałego polepszania jakości swoich produktów KRATKI.PL zastrzega sobie prawo do  
modyfiko-wania urządzeń bez wcześniejszego uprzedzenia.


