
KARTA GWARANCYJNA

- uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego przechowywana i używania odzieży, 
w tym używania niezgodnie z jej przeznaczeniem oraz niezgodnie z instrukcją użytkowania,

- wad, o których Kupujący  wiedział w chwili zawarcia umowy.

2. Gwarant udziela gwarancji jakości na produkowaną odzież na okres 2 lat licząc od daty jej 
wydania Kupującemu.

4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących 
w sprzedanej rzeczy. Gwarant nie odpowiada za utracone korzyści Kupującego związane ze 
zgłoszoną reklamacją.

       - zużycia odzieży na skutek normalnego jej używania,

- uszkodzeń powstałych na skutek nie stosowania przez Kupującego zaleceń dotyczących 
prania i konserwacji  odzieży,

7. Chcąc skorzystać z gwarancji jakości, Kupujący powinien zgłosić ją u Gwaranta na adres 
określony w pkt. 1, wraz z dowodem zakupu i wypełnionym formularzem reklamacyjnym. 

10. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji 
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej 
gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad 
lub zwrócenia rzeczy naprawionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega 
przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Kupujący nie 
mógł z niej korzystać.

8. Kupujący traci uprawnienia z gwarancji w przypadku gdy zgłoszenie reklamacji nie spełnia 
wymogów pkt. 7 i 8.

1. Gwarant (Mikrotech S.A. ul. Składowa 9, 38-400 Krosno, właściciel marki FABOR Workwear) 
gwarantuje dobrą jakość produkowanej odzieży roboczej, zwaną dalej „odzieżą”.

5. Gwarancja nie obejmuje:

3. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

- wad dotyczących odzieży z wykonanym znakowaniem ( hafty, nadruki, itp.)  bez 
pośrednictwa Gwaranta,

9. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia, Gwarant według własnego wyboru, dokona 
naprawy odzieży lub jej wymiany na wolną od wad, ewentualnie zaproponuje obniżenie 
ceny, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru. Gwarant 
będzie kontaktował się z Kupującym na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacji.

6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z 
przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
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