
Szanowni Państwo ! 
Dziękujemy za dokonanie zakupu naszego produktu. 
Przed rozpoczęciem korzystania z naszego produktu prosimy o  dokładne zapoznanie się z procedurami montażu oraz 
warunkami eksploatacji szczegółowo opisanymi w Instrukcji Montażu oraz Instrukcji Obsługi i Użytkowania. 
W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o zwrócenie się do nas. Wyspecjalizowani pracownicy służą Państwu 
wszelką pomocą w zakresie realizacji uprawnień gwarancyjnych oraz porad technicznych i eksploatacyjnych. W razie 
jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy: atrium@atriumsystem.eu. 
 

G W A R A N C J A 
Niniejsza gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie RP. 
Firma ATRIUM przejmuje na siebie zobowiązania gwarancyjne tylko pod warunkiem prawidłowego i zgodnego z 
poniższymi pouczeniami użytkowania schodów. Prosimy o zachowanie niniejszej ulotki, jak również wszystkich innych 
opisów i pouczeń dołączonych do schodów także po zakończeniu ich montażu i rozpoczęciu użytkowania. 
 
1/ ATRIUM gwarantuje należyte funkcjonowanie produktu, na który wydana została niniejsza karta gwarancyjna, pod 
warunkiem korzystania z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz warunkami techniczno – eksploatacyjnymi 
opisanymi w Instrukcji Obsługi i Użytkowania oraz Instrukcji Montażu. 
2/ Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli sporządzona została na oryginalnym formularzu. Gwarancja zostaje rozpatrzona i 
obowiązuje wyłącznie za okazaniem dowodu zakupu, zawierającego następujące dane: nazwę produktu, model, nr karty 
gwarancyjnej,  datę sprzedaży, pieczęć i podpis sprzedawcy i kupującego; jak również dokumentacji zdjęciowej 
reklamowanego przedmiotu (ukazującej wadę). W przypadku, gdy wada dotyczy stopni drewnianych należy podać symbol 
dostawcy drewna znajdujący się na karcie gwarancyjnej oraz: 
- w przypadku schodów ATRIUM MINI, ATRIUM MINI PLUS, ATRIUM DIXI, ATRIUM SEGMENT,  
 ATRIUM SYSTEM  – z tyłu stopnia, w miejscu wycięcia 
- w przypadku schodów ATRIUM NOVO  – w miejscu otworu w stopniu. 
 Dokonywanie jakichkolwiek skreśleń lub poprawek w dowodzie zakupu pociąga za sobą unieważnienie gwarancji. 
3/ ATRIUM udziela gwarancji na okres 12 miesięcy, licząc od dnia sprzedaży produktu.  
4/ Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od ich pisemnego zgłoszenia (wraz z dokumentacją 
zdjęciową ukazującą wadę). 
5/ Po uznaniu przez ATRIUM zasadności reklamacji, producent w ramach gwarancji podejmie decyzję odnośnie obniżenia 
ceny wadliwego produktu lub jego częściowej albo całkowitej wymiany. Wybór sposobu realizacji procedur gwarancyjnych 
należy do gwaranta. 
 Firma ATRIUM nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w realizacji procedur reklamacyjnych, 
wynikających z winy reklamującego, w szczególności kiedy reklamujący nie dostarczy dokumentacji zdjęciowej wykazującej 
wadę lub uniemożliwia wymianę produktu. 
6/ Na życzenie producenta, reklamowany produkt powinien zostać dostarczony do punktu, w którym został on nabyty wraz z 
dowodem zakupu. Produkt reklamowany powinien być dostarczony w oryginalnym  lub innym - gwarantującym należyte 
zabezpieczenie - opakowaniu. W przypadku braku oryginalnego lub stosownego opakowania ryzyko uszkodzenia produktu 
podczas transportu ponosi reklamujący. 
7/ Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie. Nie są objęte 
gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, jak np., uszkodzenia mechaniczne, spowodowane zjawiskami 
atmosferycznymi, zanieczyszczenia, zalania, uszkodzenia powstałe w skutek zastosowania niewłaściwych materiałów 
eksploatacyjnych lub nie przestrzegania warunków montażu i eksploatacji opisanych w Instrukcji Montażu i Instrukcji 
Obsługi i Użytkowania. 
 

PRODUCENT NIE ODPOWIADA ZA USZKODZENIA SPOWODOWANE : 
- Przechowywaniem i montowaniem schodów w pomieszczeniach o nieodpowiedniej temperaturze i wilgotności (patrz punkt 
: „ZAKRES STOSOWANIA”), a także w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła. 
- Myciem dużą ilością wody oraz środkami aktywnymi chemicznie i substancjami ściernymi. 
- Mechanicznym uszkodzeniem tj. wgnieceniem, zadrapaniem, odbiciem, porysowaniem. 
- Szorowaniem szczotkami i innymi narzędziami mogącymi powodować zarysowanie lub ścieranie  materiału.  
- Niewłaściwym użytkowaniem w szczególności: chodzenie w obuwiu powodującym ścieranie, zadrapanie, wgniecenie itp. 
8/ Gwarancją nie są objęte czynności należące do normalnej obsługi eksploatacyjnej, jak  czyszczenie, konserwacja oraz 
montaż za wyjątkiem montażu producenta. 
9/ Nabywca traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji w przypadku stwierdzenia dokonywania nieautoryzowanych 
napraw, zmian konstrukcyjnych. Gwarancja  nie ma zastosowania w sytuacji, gdy produkt używany jest  niezgodnie z jego 
przeznaczeniem wskazanym w zakresie stosowania  lub został błędnie zamontowany. 
10/ Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej widocznej usterki lub wady jest jej zgłoszenie przed montażem z 
jednoczesnym odstąpieniem od czynności montażowych. 
Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku niestosowania się do instrukcji montażu - nie przejmujemy 
odpowiedzialności za powstałe szkody. Ważne wskazówki na temat bezpieczeństwa i pouczenia zawarte w niniejszej ulotce 
nie obejmują wszystkich możliwych okoliczności i sytuacji. Wymienione czynniki zależą w największej mierze od osób, 
których zadaniem jest montaż tego rodzaju schodów. Wszelkie przeróbki wyrobu powodują jego niezgodność z 
aprobatą/oceną techniczną oraz skutkują utratą praw gwarancyjnych i mogą dodatkowo narazić użytkownika wyrobu na 
niebezpieczeństwo. Firma ATRIUM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyroby, w których dokonano przeróbek. 


