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WARUNKI GWARANCJI

1. Okres gwarancji na palenisko wynosi 5 lat. 
2. Części zużywające się, mające kontakt z wysokimi temperaturami, takie jak:
- tylna płyta, dodatkowe boki
- ruszt i dno paleniska 
- deflektor, przegroda, klapka, popielnik
- szyber z oprzyrządowaniem 
- zaczep klamki
- części elektryczne, termostaty, osadnik, palniki, elektrody i polana ceramiczne
Są objęte roczną gwarancją
3. Płaszcze wodne są objęte 3 letnią gwarancją
4. Szyby  witroceramiczne, szamot i uszczelki nie podlegają gwarancji
5. Wady i uszkodzenia paleniska należy zgłaszać w punkcie sprzedaży, w którym towar został 

zakupiony.
6. Gwarant ustosunkuje się do żądań nabywcy w terminie 14 dni.
7. Nabywca zobowiązany jest dokonać montażu urządzenia w sposób umożliwiający dokonanie jego 

naprawy lub wymiany.
8. Nabywcy przysługuje prawo wymiany urządzenia na nowe w przypadku stwierdzenia wady 

fabrycznej niemożliwej do usunięcia.
9. Gwarancja traci ważność w przypadku niewłaściwego użytkowania paleniska, a w szczególności: 

- stosowania innego paliwa jak drewno
- ładowania paleniska drewnem do maksimum
- modyfikacji paleniska lub instalacji
- zalania paleniska wodą
- nie zastosowania się do instrukcji montażu i obsługi
- uszkodzeń mechanicznych
- podłączenia przez osobę niewykwalifikowaną
- zbyt intensywnego rozpalania ognia w palenisku nie rozgrzanym i w okresie 2 

tygodni od montażu.
- zamontowania i użytkowania paleniska na samej rurze bez obudowy
- nie dokręcenia śrub mocujących palenisko przed montażem
- występowania w kominie ciągu wyższego niż 15 Pa

10. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli:
- posiada wpisaną datę, pieczęć firmową jednostki handlowej i podpis sprzedawcy
- nie znajdują się na niej żadne ślady zmian, poprawek, skreśleń itp.
- podłączenia dokonała renomowana firma i jej pieczęć znajduje się na karcie 

gwarancyjnej
11. Firma „Miro-Les Foyers” zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyjnych palenisk w celu ich 

ulepszenia.
12. Gwarancja obejmuje dostarczenie części uznanych za wadliwe, koszt robocizny i przestoju 

urządzenia ponosi nabywca
13. Firma „Miro-Les Foyers” zastrzega sobie prawo obciążenia nabywcy kosztami usług serwisowych 

i transportu gdy uszkodzenie nie było objęte gwarancją, okazało się sprawne lub gdy stan pracy 
urządzenia uniemożliwia dokonanie oceny

14. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z 
niezgodności towaru z umową.
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