
WARUNKI GWARANCJI 
 
 
Dane gwaranta: 
Firma handlowo-usługowa MP Tent 
ul. Strzelecka 19 
59-814 Pobiedna 
 
 
Warunki udzielonej gwarancji: 
 

1. Warunki Gwarancji stanowią integralną część umowy sprzedaży między Firmą handlowo-
usługową MP TENT a Nabywcą. 

1.1 Gwarantem (dalej: FHU MP TENT) jakości zakupionych produktów jest firma handlowo-
usługowa MP TENT z siedziba przy ul Strzeleckiej 19, 59-814 Pobiedna.  
1.2 Nabywcą jest kontrahent dokonujący zakupu produktu u Gwaranta. 
Gwarancja udzielana jest wyłącznie na produktu, które zostały sprzedane na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej przez FHU MP TENT. 
1.3 Produktem jest towar stanowiący przedmiot profesjonalnej działalności gospodarczej Gwaranta, 
objęty ochroną gwarancyjną gwaranta w oparciu o postanowienia warunków gwarancji na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. FHU MP TENT gwarantuje najwyższą jakość oferowanych przez siebie produktów 
odpowiadającą ich właściwościom i przeznaczeniu. 

3. Gwarant ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne tkwiące w produkcie w okresie 12 
miesięcy od daty jego sprzedaży. Powyższa odpowiedzialność obejmuje wady materiałowe 
oraz wady produkcyjne tkwiące uprzednio w sprzedanym produkcie. 

4. Posiadacz ważnego dokumentu gwarancyjnego może zgłaszać roszczenia z tytułu gwarancji 
do Gwarancja pod wskazanym adresem. 

5. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte w czasie nie dłuższym niż 14 dni, 
licząc od daty dostarczenia reklamowanego produktu do siedziby Gwaranta. 

6. Gwarant zobowiązany jest usunąć ujawnione w okresie gwarancji wady według swego 
wyboru przez dokonanie naprawy Produktu albo jego wymianę na nowy. 

7. Reklamowane w ramach gwarancji produktu powinny być dostarczone Gwarantowi wraz z 
wszelkim wyposażeniem oraz elementami wchodzącymi w skład produktu, czysty oraz 
łącznie z dowodem. Reklamowany Produkt powinien mieć również dokładny opis 
występującej usterki 

8. FHU MP TENT odmawia przyjęcia gwarancji w przypadku: 
7.1 stwierdzenia użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcja 
obsługi. 
7.2 dostarczenia niekompletnego produktu lub produktu brudnego. 
7.3 stwierdzenia innej przyczyny usterki niż wada produkcyjna lub materiałowa tkwiąca w 
produkcie. 
7.4 dostarczenia produktu bez wypełnionej karty gwarancyjnej lub bez dowodu zakupu. 

9. Gwarancją jakości nie są objęte: 
8.1 wady produktu lub jego części wynikające z zużyciu w normalnych warunkach 
eksploatacji produktu lub jego części przed upływem okresu gwarancyjnego.   
8.2 po 

10. Nabywca może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie 
wpływa na odpowiedzialność Gwaranta z tytułu rękojmi.  

 
 



ZAŁĄCZNIK DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GWARANCJI 
 

 

1. Należy zachować ostrożność podczas rozstawiania i składania namiotu, aby uniknąć  jego 
uszkodzenia.  

2. Namiot należy rozstawić na podłożu wcześniej do tego przygotowanym, oraz z dala od 
urządzeń elektrycznych i gazowych (podłoże musi być równe i utwardzone bez żadnych 
wzniesień, ani spadków).  

3. Poszycie namiotu przed założeniem na stelaż, musi być ogrzane w ciepłym  pomieszczeniu 
(do min 10 stopni C).  

4. Każdą rurkę włożyć do końca łącznika, aby nie powstały luzy na konstrukcji.  
5. Po rozłożeniu konstrukcji należy ją wytrzeć z oleju, którym jest zakonserwowana.  
6. Nie wolno składać i pakować mokrego namiotu. Przed złożeniem, namiot należy  wysuszyć.  
7. W przypadku używania odpowiednich grzejników do namiotów, należy ustawić je w 

odległości bezpiecznej i nie mniejszej niż 2m od plandeki. Pod żadnym pozorem nie wolno 
używać otwartego ognia, ani grzejników z otwartym płomieniem.  

8. Osoba lub osoby rozstawiające namiot, odpowiedzialne są za jego właściwe przytwierdzenie 
do podłoża i tym samym za jego bezpieczeństwo.  

9. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą eksploatacją oraz 
wynikłych na skutek zdarzeń losowych takich jak: pożar, silne i gwałtowne podmuchy 
wiatru, duży mróz oraz akty wandalizmu.  

10. Poszycie i konstrukcja nie posiada certyfikatów potwierdzających odporność na wiatr i 
obciążenie śniegiem, chyba, że stanowi o tym odrębny dokument. 

11. W razie gromadzenia się śniegu na dachu, należy go niezwłocznie usunąć.  
12. Dystrybutor deklaruje, że namiot został wykonany z najwyższą starannością.   
13. W razie stwierdzenia jakichkolwiek wad lub braków Zamawiający zwraca się na piśmie do 

Dystrybutora. Dystrybutor udzieli odpowiedzi w terminie do 14 dni. Dystrybutor 
zobowiązuje się do usunięcia wady w terminie 21 dni od daty uznania reklamacji.  

14. Osoba lub firma kupująca namiot akceptuje warunki gwarancji.  
15. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w powyższych informacjach.  
16. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami, wobec osób fizycznych 

obowiązują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży 
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002r. Nr 141, poz.1176, 
Dz.U z 2004 r. Nr. 96,poz 959), a wobec osób prawnych i przedsiębiorców przepisy ustawy 
z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).   

 
 
 
 

 
tel: +48 508 105 654; 
tel +48 571 397 986 

e-mail: mptent@mptent.com 
www.mptent.com 


