


GWARANCJA JAKOŚCIOWA 
1. LEON Sp. J. udziela gwarancji na prawidłowe działanie wyrobu, zamocowanego zgodnie z instrukcją, na okres 24 miesięcy użytkowania
2. LEON Sp. J. ma wyłączne prawo, mające na celu określenie czy gwarancja pokrywa bezpłatną naprawę produktu, wymianę produktu lub

zwrot całkowitego kosztu zakupu produktu
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych:

 montażem niezgodnym z instrukcją (instalacji) 
 niewłaściwym doborem wykończenia wyrobu i samego wyrobu do charakteru skrzydeł i przeznaczonego obiektu
 niewłaściwą eksploatacją
 niewłaściwym przechowywaniem
 zamalowaniami, zanieczyszczeniami, czyszczeniem szorstkimi szmatkami lub środkami chemicznymi
 niestosowaniem się do instrukcji montażu lub używaniem produktów czyszczących nie zalecanych do powierzchni aluminiowych,

naturalnych i anodowanych 
 używaniem produktu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem

4. Warunki gwarancji stanowią podstawę do wymian gwarancyjnych w punkcie sprzedaży pod warunkiem zwrotu wadliwego towaru na koszt
reklamującego 

5. Podstawą zgłoszenia reklamacji jest: 
 dostarczenie do LEON Sp. J. wypełnionego protokołu reklamacyjnego w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji wraz z kopią 

dowodu zakupu reklamowanego produktu (paragon/faktura)
 zwracany towar musi być odpowiednio zabezpieczony i zapakowany w celu uniknięcia dodatkowych uszkodzeń w czasie transportu,

które mogą wpłynąć na sposób rozpatrzenia reklamacji 
6. Zgłoszenie reklamacyjne przyjęte przez LEON Sp. J. rozpatrywane jest w ciągu 14 dni roboczych
7. Decyzja dotycząca uznania lub odrzucenia reklamacji przesyłana jest klientowi listem poleconym, faksem lub e-mail'em
8. Za nie uznaną reklamację uważa się pisemne podanie przyczyny nie uznania reklamacji i zwrot reklamowanego towaru do zgłaszającego

reklamację. W tym przypadku koszt wysyłki pokrywa zgłaszający. W przypadku jeżeli reklamacja jest uznana – wówczas firma LEON Sp.
J. pokrywa całkowity koszt przesyłki towaru do naprawy.

9. Prawo do rozpatrywania reklamacji, jej uznania lub nie, przysługuje w pierwszej kolejności przedstawicielowi handlowemu firmy LEON
Sp. J. mającemu w swym zakresie obowiązków ww czynność, który decyduje po wizycie u klienta i oględzinach reklamowanego wyrobu.
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