
ZASADY  UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI 

Producent ,,Meblobed” s.c. zapewnia Kupującemu dobrą jakość i prawidłowe funkcjonowanie mebli, 
zgodnie z PN-EN 747-1+A1:2015, PN-EN747-2+A1:2015. Warunkiem jest właściwe zmontowanie oraz 
użytkowanie zgodne z przeznaczeniem i niżej podanymi zasadami użytkowania i konserwacji. 
WAŻNE      –     CZYTAJ  UWAŻNIE   –   ZACHOWAJ   NA   PRZYSZŁOŚĆ !!! 

1) Ostrzega się , że istnieje niebezpieczeństwo wypadnięcia małych dzieci( poniżej 
6 lat) z górnego łóżka piętrowego. 

2) Wszystkie elementy złączne powinny zawsze być dokładnie dokręcone i należy 
dochować staranności, aby elementy nie były dokręcone luźno. 

3) Rekomendowany rozmiar materaca – długość 181 cm; szerokość  80 cm ; wysokość  
8-10 cm. 

4) Łóżko górne nie może być użytkowane , jeżeli jakakolwiek część 
struktury( element) jest złamana lub brakująca. 

5) Dzieci mogą się udusić przy użyciu lin, sznurków, przewodów, włókien i pasków 
przyczepionych do lub zawieszonych na łóżkach piętrowych( wysokich łóżkach). 

6) Dzieci mogą zostać uwięzione pomiędzy łóżkiem a ścianą. Aby wyeliminować 
ryzyko poważnego urazu, odległość pomiędzy górną barierką zabezpieczającą,  a 
ścianą nie powinna przekroczyć  75 mm lub powinna być większa niż 230 mm. 

7) Max  wysokość górnego  materaca zaznaczona jest na elemencie  Nr. 1 – lewy szczyt łóżka. 
8) Meble należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem, w pomieszczeniach zamkniętych , 

suchych i zabezpieczonych przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych. 
9) Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej  niż 0,5 metra od czynnych źródeł 

ciepła( grzejniki, piece, dmuchawy itp.) 
10) Sposób montażu, liczbę elementów i akcesoriów określa instrukcja montażu. 
11) Powierzchnię mebli należy odkurzać miękką tkaniną wzdłuż słojów lub odkurzaczem przy 

użyciu miękkiej szczotki. Dopuszcza się przetarcie elementów wilgotną tkaniną. 
12) Powierzchnia  mebli pokryta jest  wodnymi(akrylowymi) lakierami, które są całkowicie 

bezpieczne nawet dla małego dziecka.   

„MEBLOBED” S.C. 
Rafał Dąbrowski  Magdalena Dąbrowska 
Mirków 104 A  , 98-400 Wieruszów 

  KARTA  GWARANCYJNA 

1.Model:                            
2. Rodzaj materiału:    
3. Numer i data faktury VAT producenta: 
4. Wyrób sprawdzony, odpowiada wymaganiom technicznym i normom     
bezpieczeństwa. 
5. Gwarancji udziela się na okres  24 miesięcy od daty zakupu. 

* zaznaczone pola wypełnia sprzedawca 

   POTWIERDZENIE SPRZEDAŻY 
    ( wypełnia sprzedawca) 

1. Data i numer dowodu sprzedaży:  

............…………………………..……........……………………………………………………….. 
pieczęć      podpis 



          
    

WARUNKI GWARANCJI   

1) Nabywca przy zakupie mebli powinien upewnić się o ich kompletności, sprawnym działaniu 
mechanizmów ruchowych i braku jakichkolwiek widocznych uszkodzeń. 

2) Karta gwarancyjna bez potwierdzenia sprzedaży jest nieważna. Stanowi ona jedynie 
podstawę do bezpłatnego  wykonania napraw gwarancyjnych. Duplikatów nie wydaje się. 

3) Powstałe w okresie gwarancyjnym wady lub awarie wyrobu z winy producenta należy zgłosić 
w punkcie zakupu, przedstawiając kartę gwarancyjną. 

4) Naprawy gwarancyjne wykonywane będą przez producenta w terminie do 21 dni roboczych 
od daty otrzymania zgłoszenia  reklamacyjnego ze sklepu, w którym dokonano zakupu. 

5) Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas, który upłynie od momentu zgłoszenia 
reklamacji do jej załatwienia, jeżeli w tym okresie wada uniemożliwiała użytkowanie mebla. 

6) Roszczenia gwarancyjne będą realizowane u użytkowników  poprzez naprawę i wymianę 
uszkodzonych części lub naprawę wyrobu w zakładzie producenta. W porozumieniu z 
użytkownikiem w celu załatwienia reklamacji dopuszcza się możliwość zastosowania upustu 
ceny, bez dalszych zobowiązań gwarancyjnych. 

7) W przypadku, gdy producent nie może wywiązać się z zobowiązań gwarancyjnych , nabywcy 
przysługuje prawo do wymiany mebla na nowy, wolny od wad, bądź zwrot zapłaconej kwoty 
przy jednoczesnym zwrocie mebla do producenta. 

8) Upust ceny lub zwrot gotówki dla nabywcy będzie realizowany  przez punkt sprzedaży na 
podstawie wystawionej przez producenta  faktury korygującej  do faktury sprzedaży. 

9) Zwłoka w załatwianiu reklamacji nie zachodzi, gdy przedstawiciel  producenta zgłosił się u 
użytkownika  w uzgodnionym terminie i nie mógł tych czynności dokonać z przyczyn leżących 
po stronie użytkownika. Nowy termin załatwienia reklamacji  zawierać się będzie w kolejnych 
21 dniach . 

10)  Jeżeli użytkownik dwukrotnie uniemożliwi dokonania naprawy uważa się, że zrezygnował z 
uprawnień  gwarancyjnych.  

11)   Gwarancja dotyczy sprzedanych mebli na terytorium Polski.  
12)   Gwarancja na sprzedany towar  konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza 

uprawnień kupującego  wynikających z niezgodności towaru z umową. 

13)     Gwarancją producenta nie są objęte: 
a. wady, uszkodzenia i braki  ilościowe elementów widoczne przy odbiorze 
b. uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego, bądź nieostrożnego przewozu, 

przenoszenia mebli oraz montażu, jeśli czynności te zostały wykonane przez 
Kupującego lub wynikły po sprzedaży ze zdarzeń losowych  i innych okoliczności  
nie zawinionych przez gwaranta. 

c. uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego-niezgodnego  z podanymi w 
niniejszej karcie gwarancyjnej zasadami użytkowania i konserwacji mebli. 

d. uszkodzenia  wynikłe z naprawy lub modyfikacji mebla  wykonanej przez 
Kupującego 

e. wady i uszkodzenia , w wyniku których obniżono cenę mebla 
f. zmiany zachodzące w meblach będące efektem naturalnych procesów    

(np.: naturalne zmiany barwy drewna, powstałe rysy typu „włos” na 
elementach pomalowanych bejcami akrylowymi np. kolorem 
białym), 

KUPON GWARANCYJNY  NR. 1 

Karta gwarancyjna nr: 
Reklamację zgłoszono producentowi dnia : 
Reklamację załatwiono dnia : 
Sposób załatwienia : 

Gwarancję przedłużono do dnia : 

KUPON GWARANCYJNY  NR. 2 

Karta gwarancyjna nr: 
Reklamację zgłoszono producentowi dnia : 
Reklamację załatwiono dnia : 
Sposób załatwienia : 

Gwarancję przedłużono do dnia :


