
 

 
 

GARANTINIS LAPAS 
GARANTIJOS SĄLYGOS 

 
1. UAB „INVADO”  garantuoja visų paminėtų šiame dokumente gaminių kokybiškumą. 
2. Visiems gaminiams suteikiama 24 mėnesių GARANTIJA nuo pirkimo datos, bet neilgesnė negu 30 

mėnesių nuo pagaminimo datos nurodytos ant pakuotės. 
3. Garantija suteikiama gaminiams, kurie yra laikomi ir sandėliuojami pagal Gamintojo reikalavimus, t.y. 

dengtose, sausose ir vedinamose patalpose; transportuojamiems tik originaliose pakuotėse, transporto 
metu apsaugotiems nuo drėgmės ir mechaninių pažeidimų; sandėliuojamiems ant palečių arba dėžėse 
bei sumontuotiems pagal montavimo instrukciją (žiūrėkite kitoje lapo pusėje) bei pagal statybos 
reikalavimus. 

4. Pretenzijos dėl gaminių defektų bei garantinio remonto turi būti pateikiamos Gamintojui arba 
įgaliotiems Gamintojo atstovams. 

5. Gamintojas per 14 dienų nuo pretenzijos pateikimo turi raštiškai informuoti Pirkėją apie pretenzijos 
nagrinėjimo eigą, t.y. apie gaminio apžiūros rezultatus arba kitokį pretenzijos nagrinėjimo būdą.  

6. Pretenzijos garantiniame laikotarpyje priimamos ir gedimai šalinami nemokamai.  
Taip pat Gamintojas turi pakeisti pažeistą gaminį į gaminį be defektų, jeigu: 
 - garantiniu laikotarpiu Gamintojas tris kartus nesėkmingai įvykdė remontą; 

        - gaminis turi gamyklinius defektus, kurių negalima pašalinti.  
7.  Apie akivaizdžius defektus, matomus 1,5 metro atstumu, turi būti pranešta prieš produkto montavimą 

objektuose. Kitokiu atveju Gamintojas nepriims ir nenagrinės pretenzijų. 
8. Gamintojas neatsako už gaminio praradimą bei pažeidimus, kurių priežastis yra kitokia negu gaminio 

defektai. 
9. Garantija netaikoma: 

a) Kokybiškiems nukainuotiems gaminiams; 
b) Gaminiams su pažeistu apklijavimo sluoksniu, jeigu defektas nėra Gamintojo kaltė, ypač 

jeigu defektai yra netinkamų valymo priemonių naudojimo rezultatas, defektai dėl 
netinkamų transportavimo ir perkrovimo sąlygų;  

c) Gaminiams, kurių viršutinis sluoksnis buvo pažeistas dėl netinkamų apsauginių juostų 
naudojimo. Už apsauginių klijuojamų juostų naudojimą atsako montavimo darbų atlikimo 
darbuotojai arba vartotojas. 

d) Gaminiams su skirtingais raštais, spalvų tonacija bei faktūra, kas yra natūralios medienos 
struktūros rezultatas. Gamintojas negarantuoja raštų vienodo pasikartojimo, vienodo 
pluoštų reljefo bei tokių pat atspalvių visiems gaminio elementams. 

e) Mechaniškai pažeistiems gaminiams dėl netinkamo naudojimo, pirkėjo aplaidumo arba 
nežinojimo. 

f) Gaminiams, pažeistiems pašalinių, t.y. ne Gamintojo arba įgaliotų atstovų darbuotojų 
remonto, pertvarkymo arba kitų darbų atlikimo atvejais, kai yra pažiedžiamas gaminys. 

g) Gaminiams, pažeistiems netinkamo montavimo darbų atlikimo metu bei pažeistiems 
tinkamai nesilaikant eksploatavimo nurodymų. 

h) Gaminiams su pažeidimais, kurių priežastimi buvo netinkamas sandėliavimas, laikymas, 
transportavimas bei perkrovimas. 

i) Gaminiams, kuriuos veikė dregmė ir aukštos temperatūros; 
 

 
 

Gamintojas pasilieka teisę vertinti bei klasifikuoti defektus. 

 

10. Apie remonto atlikimo laiką arba priekių pakeitimą ir jų pristatymą Gamintojas turi raštiškai 
informuoti pretenziją pateikusį vartotoją per 14 dienų nuo defektų apžiūros datos. 
11. Garantinis aptarnavimas atliekamas tuo atveju, jeigu vartotojas pateikia garantinį lapą ir pirkimą 

patvirtinantį dokumentą.  
12. Jeigu pateikta pretenzija nėra pagrįsta, visas su ja susijusias išlaidas padengia pirkėjas. 
13. Pastabos ir pretenzijos priimamos pirkimo vietoje. 
14. Garantija suteikta prekėms neapriboja pirkėjo teisių dėl prekių netinkamumo pagal sutartį. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                               UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA 
 

 Valymui naudokite švelnias valymo priemones, kurių sudėtyje nėra tirpiklių. Draudžiama naudoti 
miltelius ir šveitimo pastas, kurie gali subraižyti paviršių ir pažeisti gaminio struktūrą. Sandarinimo juostas 
rekomenduojame patepti plonu vazelino sluoksniu. Dėmesio! Gaminiai yra gaminami iš žaliavų, kurių 
sudėtyje yra medienos, todėl yra būtina apsaugoti gaminius nuo kontakto su vandeniu ar drėgme. 
 
 

Linkime pasitenkinimo naudojant mūsų gaminius! 
 

 
 

GARANTINIS LAPAS 
 
 
 
Gaminio pavadinimas: 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Tipas: ………………………………………………………………………………………… 
 
 
Sąskaitos fakturos Nr.:  ………………………………………………………..… 
 
Pardavimo data: …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 

  Gaminio  Defektai   Priimančio  Defektų 
Pavadinimas    parašas ir data pašalinimo 
ir tipas       data 

Pardavėjo antspaudas ir parašas 

Gamintojas:  UAB „INVADO” 
      Leśna g. 2, Dzielna 

   42-793 CIASNA 
   LENKIJA 
   Tel. +48 34 /3510-562 
   www.invado.pl  

Data ir vieta 


