
Instrukcja montażu namiotów ekspresowych  
 

1. Umieście stelaż w centrum miejsca, gdzie ma być  
rozłożony. Stańcie naprzeciwko siebie, złapcie  
namiot za nogi, podnieście i wykonajcie ostrożnie  
krok-dwa kroki  w tył, aż do rozciągnięcia ramion.  
 
 
 

2. Złapcie za szable (jak na rysunku obok) i powoli  
oddalajcie się od siebie, rozsuwając namiot, aż do  
rozciągnięcia na cały wymiar namiotu. Uwaga – nie 
 ciągnijcie za szable, namiot powinien rozsuwać się 
 automatycznie w miarę oddalania się!  
 
 
 
 

3. Podejdź do nogi namiotu. Naciągnij poszycie aż  
zaczepi się o cały rzep na nodze – nie dalej -  
spowoduje to uszkodzenie poszycia! Następnie  
jedną ręką przytrzymaj nogą od góry, a drugą  
przesuń ślizgacz aż do momentu zablokowania.  
Powtórz czynność przy wszystkich nogach. 
 
 
 

4. Stańcie w dwie osoby po jednej stronie namiotu.  
Podnieście jedną stronę namiotu, jednocześnie  
wysuwając nogę, aż do momentu zablokowania  
na wybranym poziomie wysokości. Powtórzcie to  
na każdej stronie. Uwaga – wszystkie nogi muszą 
być ustawione na tej samej wysokości! 
 
 
 
 
 

 
 

UWAGI DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI: 
-  Nie składać mokrego poszycia 

- przy wietrze 1-10km/h zastosować linki i szpilki 
- przy wietrze 10-30km/h zastosować obciążenia namiotu 

- powyżej 30km/h należy opuścić namiot do ziemi 
- nie pozostawiaj namiotu bez opieki 

 
Gwarancji nie podlega produkt, jeżeli nie był użytkowany zgodnie z zaleceniami producenta. 
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  WARUNKI GWARANCJI 

 

1. Gwarancja obejmuje wyroby wyprodukowane przez FHU MP TENT z siedzibą w Pobiednej ul. 
Strzelecka 19. Gwarancja zostaje udzielona przez Sprzedawcę, dalej nazywanego Gwarantem 
na warunkach określonych w niniejszym dokumencie.  
 

2. Producent deklaruje, że namiot został wykonany z najwyższą starannością. W razie 
stwierdzenia jakichkolwiek wad lub braków, Zamawiający ma prawo wnieść reklamację drogą 
listowną lub mailową na adres info@namioty.org.pl  do Producenta w terminie 7 dni od dnia 
stwierdzenia wady lub braku. Reklamacje nie mogą być rozpatrywane drogą telefoniczną. 
Reklamacja powinna zawierać dokładny opis wady lub braku, informację o dacie ich 
stwierdzenia, a także dokumentację zdjęciową je potwierdzające. Producent w terminie 14
od dnia doręczenia kompletnej reklamacji udzieli Zamawiającemu odpowiedzi w przedmiocie 
rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Producent w piśmie 
lub mailowo poinformuje Zamawiającego o terminie i sposobie odbioru przedmiotu rek
Reklamowany towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie i zabezpieczony do 
transportu. Producent zobowiązuje się do usunięcia wady lub braku w terminie 21 dni od daty 
dostarczenia przedmiotu reklamacji do siedziby Producenta. Producent p
Zamawiającego o terminie i sposobie dostarczenia naprawionego towaru. 
 

3. Gwarancją objęte są produkty określone w dowodzie zakupu. 
 

4. Gwarancja udzielona zostaje na okres 12 miesięcy, liczony od daty widocznej na dowodzie 
zakupu przez Sprzedawcę, od którego Zamawiający nabył reklamowany produkt. Termin 
gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy reklamowanego produktu, licząc od dnia 
zgłoszenia reklamacji do dnia wykonania naprawy. W przypadku wymiany produktu na wolny 
od wad, termin gwarancji biegnie na nowo w stosunku do wymienionego produktu.
 

5. Namiotu nie wolno pozostawiać bez nadzoru. 
 

6. Gwarancja nie obejmuje  
- uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad 
- uszkodzeń wynikających z niewłaściwego montażu, zmian lub napraw produktu
- uszkodzeń powstałych w związku z użyciem części zamiennych lub akcesoriów innych niż 
wyprodukowane lub stosowane przez Producenta 
-  uszkodzeń powstałych w następstwie niezgodnej z przeznaczeniem eksploatacji produktu
- uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych pożar, powódź, uderzenie pioruna, opady 
deszczu i śniegu, wiatr oraz inne klęski żywiołowe 
- odbarwień powierzchni lakieru 
- produktów przecenionych, jako niepełnowartościowych 
- zabrudzeń, wyblaknięcia w wyniku nadmiernego działania promieniowania UV 
 

7. Namioty MP TENT nie są przystosowane do eksploatacji w warunkach zimowych.
 

8. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w powyższych informacjach.
 

9. Zamawiający ma obowiązek zakotwiczenia namiotu we własnym zakresie i na własn
odpowiedzialność. 
 

10.  Towar może zostać zwrócony w ciągu 14 dni od daty zakupu gdy:
- brak śladów użytkowania  
- w oryginalnym opakowaniu  
- na koszt Zamawiającego 

 

 

Gwarancja obejmuje wyroby wyprodukowane przez FHU MP TENT z siedzibą w Pobiednej ul. 
Strzelecka 19. Gwarancja zostaje udzielona przez Sprzedawcę, dalej nazywanego Gwarantem 

deklaruje, że namiot został wykonany z najwyższą starannością. W razie 
stwierdzenia jakichkolwiek wad lub braków, Zamawiający ma prawo wnieść reklamację drogą 
listowną lub mailową na adres info@namioty.org.pl  do Producenta w terminie 7 dni od dnia 

zenia wady lub braku. Reklamacje nie mogą być rozpatrywane drogą telefoniczną. 
Reklamacja powinna zawierać dokładny opis wady lub braku, informację o dacie ich 

rdzające. Producent w terminie 14 dni 
nia doręczenia kompletnej reklamacji udzieli Zamawiającemu odpowiedzi w przedmiocie 

rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Producent w piśmie 
lub mailowo poinformuje Zamawiającego o terminie i sposobie odbioru przedmiotu reklamacji. 
Reklamowany towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie i zabezpieczony do 
transportu. Producent zobowiązuje się do usunięcia wady lub braku w terminie 21 dni od daty 
dostarczenia przedmiotu reklamacji do siedziby Producenta. Producent poinformuje 
Zamawiającego o terminie i sposobie dostarczenia naprawionego towaru.  

Gwarancja udzielona zostaje na okres 12 miesięcy, liczony od daty widocznej na dowodzie 
od którego Zamawiający nabył reklamowany produkt. Termin 

gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy reklamowanego produktu, licząc od dnia 
zgłoszenia reklamacji do dnia wykonania naprawy. W przypadku wymiany produktu na wolny 

gnie na nowo w stosunku do wymienionego produktu. 

uszkodzeń wynikających z niewłaściwego montażu, zmian lub napraw produktu 
owstałych w związku z użyciem części zamiennych lub akcesoriów innych niż 

uszkodzeń powstałych w następstwie niezgodnej z przeznaczeniem eksploatacji produktu 
powódź, uderzenie pioruna, opady 

zabrudzeń, wyblaknięcia w wyniku nadmiernego działania promieniowania UV  

P TENT nie są przystosowane do eksploatacji w warunkach zimowych. 

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w powyższych informacjach. 

Zamawiający ma obowiązek zakotwiczenia namiotu we własnym zakresie i na własną 

że zostać zwrócony w ciągu 14 dni od daty zakupu gdy: 

    WARUNKI GWARANCJI 

1. Gwarancja obejmuje wyroby wyprodukowane przez FHU MP TENT z siedzibą w Pobiednej ul. 
Strzelecka 19. Gwarancja zostaje udzielona przez Sprzedawcę, dalej nazywanego Gwarantem 
na warunkach określonych w niniejszym dokumencie. 
 

2. Producent deklaruje, że namiot został wykonany z najwyższą starannością. W razie 
stwierdzenia jakichkolwiek wad lub braków, Zamawiający ma prawo wnieść reklamację drogą 
listowną lub mailową na adres info@namioty.org.pl  do Producenta w terminie 
stwierdzenia wady lub braku. Reklamacje nie mogą być rozpatrywane drogą telefoniczną. 
Reklamacja powinna zawierać dokładny opis wady lub braku, informację o dacie ich 
stwierdzenia, a także dokumentację zdjęciową je potwierdzające. Producent w 
od dnia doręczenia kompletnej reklamacji udzieli Zamawiającemu odpowiedzi w przedmiocie 
rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Producent w piśmie 
lub mailowo poinformuje Zamawiającego o terminie i sposobie odb
Reklamowany towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie i zabezpieczony do 
transportu. Producent zobowiązuje się do usunięcia wady lub braku w terminie 21 dni od daty 
dostarczenia przedmiotu reklamacji do siedziby Prod
Zamawiającego o terminie i sposobie dostarczenia naprawionego towaru. 
 

3. Gwarancją objęte są produkty określone w dowodzie zakupu.
 

4. Gwarancja udzielona zostaje na okres 12 miesięcy, liczony od daty widocznej na dowodzie 
zakupu przez Sprzedawcę, od którego Zamawiający nabył reklamowany produkt. Termin 
gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy reklamowanego produktu, licząc od dnia 
zgłoszenia reklamacji do dnia wykonania naprawy. W przypadku wymiany produktu na wolny 
od wad, termin gwarancji biegnie na nowo w stosunku do wymienionego produktu.
 

5. Namiotu nie wolno pozostawiać bez nadzoru.
 

6. Gwarancja nie obejmuje  
- uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad
- uszkodzeń wynikających z niewłaściwego montażu, zmian lub napraw produ
- uszkodzeń powstałych w związku z użyciem części zamiennych lub akcesoriów innych niż 
wyprodukowane lub stosowane przez Producenta
-  uszkodzeń powstałych w następstwie niezgodnej z przeznaczeniem eksploatacji produktu
- uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych pożar, powódź, uderzenie pioruna, opady 
deszczu i śniegu, wiatr oraz inne klęski żywiołowe
- odbarwień powierzchni lakieru 
- produktów przecenionych, jako niepełnowartościowych
- zabrudzeń, wyblaknięcia w wyniku nadmiernego działania promieniowan
 

7. Namioty MP TENT nie są przystosowane do eksploatacji w warunkach zimowych.
 

8. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w powyższych informacjach.
 

9. Zamawiający ma obowiązek zakotwiczenia namiotu we własnym zakresie i na własn
odpowiedzialność. 
 

10.  Towar może zostać zwrócony w ciągu 14 dni od daty zakupu gdy:
- brak śladów użytkowania  
- w oryginalnym opakowaniu  
- na koszt Zamawiającego 

WARUNKI GWARANCJI  

 

Gwarancja obejmuje wyroby wyprodukowane przez FHU MP TENT z siedzibą w Pobiednej ul. 
Strzelecka 19. Gwarancja zostaje udzielona przez Sprzedawcę, dalej nazywanego Gwarantem 
na warunkach określonych w niniejszym dokumencie.  

został wykonany z najwyższą starannością. W razie 
stwierdzenia jakichkolwiek wad lub braków, Zamawiający ma prawo wnieść reklamację drogą 
listowną lub mailową na adres info@namioty.org.pl  do Producenta w terminie 14 dni od dnia 
stwierdzenia wady lub braku. Reklamacje nie mogą być rozpatrywane drogą telefoniczną. 
Reklamacja powinna zawierać dokładny opis wady lub braku, informację o dacie ich 
stwierdzenia, a także dokumentację zdjęciową je potwierdzające. Producent w terminie 7 dni 
od dnia doręczenia kompletnej reklamacji udzieli Zamawiającemu odpowiedzi w przedmiocie 
rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Producent w piśmie 
lub mailowo poinformuje Zamawiającego o terminie i sposobie odbioru przedmiotu reklamacji. 
Reklamowany towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie i zabezpieczony do 
transportu. Producent zobowiązuje się do usunięcia wady lub braku w terminie 21 dni od daty 
dostarczenia przedmiotu reklamacji do siedziby Producenta. Producent poinformuje 
Zamawiającego o terminie i sposobie dostarczenia naprawionego towaru.  

Gwarancją objęte są produkty określone w dowodzie zakupu. 

Gwarancja udzielona zostaje na okres 12 miesięcy, liczony od daty widocznej na dowodzie 
przez Sprzedawcę, od którego Zamawiający nabył reklamowany produkt. Termin 

gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy reklamowanego produktu, licząc od dnia 
zgłoszenia reklamacji do dnia wykonania naprawy. W przypadku wymiany produktu na wolny 

min gwarancji biegnie na nowo w stosunku do wymienionego produktu. 

Namiotu nie wolno pozostawiać bez nadzoru. 

uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad 
uszkodzeń wynikających z niewłaściwego montażu, zmian lub napraw produktu 
uszkodzeń powstałych w związku z użyciem części zamiennych lub akcesoriów innych niż 

wyprodukowane lub stosowane przez Producenta 
uszkodzeń powstałych w następstwie niezgodnej z przeznaczeniem eksploatacji produktu 

losowych pożar, powódź, uderzenie pioruna, opady 
deszczu i śniegu, wiatr oraz inne klęski żywiołowe 

produktów przecenionych, jako niepełnowartościowych 
zabrudzeń, wyblaknięcia w wyniku nadmiernego działania promieniowania UV  

Namioty MP TENT nie są przystosowane do eksploatacji w warunkach zimowych. 

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w powyższych informacjach. 

Zamawiający ma obowiązek zakotwiczenia namiotu we własnym zakresie i na własną 

Towar może zostać zwrócony w ciągu 14 dni od daty zakupu gdy: 


