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WARUNKI GWARANCJI 

Spółka RUMET  Wacław Rudzik i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Ostrołęce (zwana 
dalej „Gwarantem”), udziela na wyprodukowane przez siebie produkty (zwane dalej 
„Wyrobami”) gwarancji (zwanej dalej „Gwarancją”) na następujących zasadach: 
 
1. Okres ważności udzielanej Gwarancji na Wyroby wynosi: 

a) dwa [2] lata na elementy instalacji centralnego i podłogowego ogrzewania, 
b) dwa [2] lata na kształtki ogólnego przeznaczenia, 
c) pięć [5] lat na elementy instalacji solarnych. 

Okres udzielanej Gwarancji liczony jest od daty zakupu Wyrobów, potwierdzonej stosownym 
dowodem zakupu, identyfikującym Wyrób Gwaranta. 

2. Gwarancja niniejsza obowiązuje jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obejmuje 
wyłącznie wady fizyczne ujawnione w okresie trwania Gwarancji, powstałe w czasie produkcji 
lub użycia niewłaściwego materiału przy produkcji danego Wyrobu. 

3. Gwarancja obejmuje wyłącznie Wyroby, które były właściwie transportowane i magazynowane 
przez reklamującego oraz wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i zalecaną technologią. 

4. Gwarancja niniejsza nie obejmuje w szczególności następujących wad i uszkodzeń: 

a) powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, zastosowania, konserwacji, montażu; 
b) powstałych w następstwie normalnego zużycia; 
c) powstałych w wyniku samodzielnych przeróbek; 
d) powstałych w wyniku niewłaściwego/wadliwego działania instalacji/urządzeń, w skład 

których wchodzą Wyroby Gwaranta; 
e) powstałych w wyniku uszkodzeń mechanicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia; 
f) powstałych w wyniku montażu niezgodnego z zaleceniami  Gwaranta i sztuką budowlaną; 
g) powstałych na skutek zdarzeń losowych, działania siły wyższej; 
h) nie mających bezpośredniego wpływu na prawidłowe działanie i walory estetyczne 

Wyrobów. 

5. Ponadto reklamujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku stwierdzenia przez 
Gwaranta: 

a) jakiejkolwiek modyfikacji Wyrobu, 
b) ingerencji osób nieuprawnionych, 
c) jakichkolwiek prób napraw dokonywanych przez osoby nieuprawnione, 
d) nieprzestrzegania obowiązków dokonywania okresowych przeglądów, o ile są one 

wymagane. 

6. Gwarancja nie obejmuje Wyrobu, którego na podstawie przedłożonych dokumentów i cech 
znamionowych, nie można zidentyfikować, jako zakupionego u Gwaranta. 

7. Złożenie zgłoszenia reklamacyjnego winno zostać poprzedzone telefonicznym 
poinformowaniem Gwaranta (na numer telefonu: 29 760 38 62) przez reklamującego o fakcie 
ujawnienia wady. 

8. Zgłoszenie reklamacyjne reklamujący zobowiązany jest złożyć Gwarantowi niezwłocznie po 
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ujawnieniu wady Wyrobu, szczególnie w przypadku możliwości wystąpienia szkody lub jej 
zaistnienia, jednak nie później niż w ciągu czternastu [14] dni od momentu ujawnienia wady, 
pod rygorem utraty uprawnień wynikających z Gwarancji. 

9. Zgłoszenie reklamacyjne winno być sporządzone w formie pisemnej (przy użyciu „Formularza 
reklamacyjnego”, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych Warunków Gwarancji),  
i skutecznie doręczone Gwarantowi (listem poleconym, przesyłką kurierską lub bezpośrednio) 
na adres siedziby Gwaranta oraz mailowo w formie skanu na adres e-mail: rumet@rumet.pl, 
sprzedaz@rumet.pl, z zachowaniem terminu wskazanego w pkt. 8. powyżej. Wraz ze 
zgłoszeniem reklamacyjnym reklamujący winien dostarczyć Gwarantowi, na jego koszt,  
reklamowany towar.  

10. W celu rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant lub upoważniona przez niego osoba 
dokonuje oględzin reklamowanych Wyrobów u reklamującego (jeśli produkt został wbudowany 
lub zainstalowany na stałe lub gdy z innych obiektywnych przyczyn nie ma możliwości 
przesłania/dostarczenia go na adres siedziby Gwaranta lub jeśli strony tak postanowiły),  
a reklamujący zobowiązany jest umożliwić Gwarantowi dokonanie takich oględzin, przy czym 
miejsce i sposób ich dokonania jest każdorazowo uzgadniany przez Strony za pośrednictwem 
poczty e-mail.  

11. Gwarant dysponuje prawem powołania biegłego z zakresu budownictwa w celu uczestniczenia 
w oględzinach reklamowanego Wyrobu i/lub opracowania ekspertyzy technicznej.  

12. Z czynności oględzin sporządzony zostanie protokół wad i uszkodzeń (zwany dalej: 
„Protokołem”), zawierający co najmniej: dane adresowe reklamującego, opis reklamowanego 
Wyrobu, wskazanie daty zakupu i daty stwierdzenia/ujawnienia wady Wyrobu, szczegółowy opis 
wady/uszkodzenia Wyrobu. Protokół podpisuje Gwarant i reklamujący, bądź prawidłowo 
upoważnione przez nich osoby, uczestniczące w oględzinach. 

13. W przypadku, gdy reklamujący dwukrotnie uniemożliwi dokonanie przez Gwaranta oględzin,  
o których mowa w pkt. 10 powyżej, mimo gotowości Gwaranta do ich dokonania, poczytuje się, 
że reklamujący zrezygnował z roszczenia zawartego w zgłoszeniu reklamacyjnym. Brak 
możliwości dokonania oględzin reklamowanych Wyrobów zwalnia Gwaranta  
z odpowiedzialności gwarancyjnej i rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą reklamującego 
wobec Gwaranta. 

14. Gwarant zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dokonania oględzin reklamowanych Wyrobów 
u reklamującego, o czym niezwłocznie zobowiązuje się powiadomić drugą stronę. W takim 
przypadku reklamujący zobowiązany jest wykonać i dostarczyć Gwarantowi kompletną 
dokumentację fotograficzną reklamowanych Wyrobów („Dokumentacja Fotograficzna”), 
która będzie stanowiła integralny załącznik do zgłoszenia reklamacyjnego/Formularza 
reklamacyjnego. 

15. Reklamujący przed dokonaniem zgłoszenia reklamacyjnego zobowiązany jest upewnić się, że 
wykryta wada nie jest wadą powstałą wskutek niewłaściwego montażu, nieodpowiedniego 
przechowywania, użytkowania czy konserwacji Wyrobu. 

16. Gwarant rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w ciągu czternastu [14] dni roboczych liczonych od 
dnia dostarczenia do jego siedziby reklamowanego Wyrobu lub od dnia dokonania oględzin  
u reklamującego/od dnia otrzymania dokumentacji fotograficznej, o której mowa w pkt. 14 
powyżej. 
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17. W przypadku uznania gwarancji Gwarant dokonuje nieodpłatnej naprawy bądź wymiany 
Wyrobu na wolny od wad lub dokonuje zwrotu kosztów zakupu wadliwego Wyrobu, przy czym 
wybór sposobu realizacji uznanych roszczeń gwarancyjnych zależy od Gwaranta. 

18. W przypadku wymiany na wolny od wad, Wyrób zostaje zastąpiony nowym produktem takiego 
samego rodzaju, jakości i typu, a w przypadku, gdy dany produkt nie jest już produkowany – 
Gwarant zastrzega sobie prawo do wymiany na produkt podobny. Wymienione na nowe, 
wadliwe Wyroby przechodzą na własność Gwaranta i podlegają obowiązkowi zwrotu. 

19. Koszty transportu związane ze zwrotem wadliwych Wyrobów obciążają Gwaranta. 

20. Gwarant nie dokonuje zwrotu kosztów wcześniej z nim nie uzgodnionych, a poniesionych przez 
reklamującego, w tym w szczególności kosztów związanych z demontażem wadliwych 
Wyrobów, robocizną, materiałami, ponownym zamontowaniem. 

21. W przypadku stwierdzenia przez Gwaranta braku zasadności reklamacji Wyrobu koszty 
poniesione przez Gwaranta w związku z oględzinami, powołaniem biegłego  
i przeprowadzonym postępowaniem reklamacyjnym obciążają reklamującego. 

22. Gwarancja wyłącza uprawnienia reklamującego wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego  
o rękojmi za wady fizyczne produktu, w zakresie dopuszczalnym przez przepisy obowiązującego 
prawa. 

23. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Gwarancji zastosowanie mają 
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

 


