
Світ вітража 

Гарантійні права та обов’язки клієнта 

 

Шановний Покупець! 

Ми вдячні за Ваш вибір і сподіваємось на те, що придбані 
вироби принесуть максимум задоволення від їх використання 

протягом тривалого часу. 

Нижче наведені стандартні умови гарантійного 
обслуговування, а також правила експлуатації виробів, 

дотримання яких є обов’язковим для збереження гарантії 

Гарантійний термін: 

● для склопакетів — 24  місяців 
● для вітражних виробів — 36  місяців 
● для LED підсвітки — 12  місяців 
● для виробів з гартованого скла — 24  міс. 
● для фурнітури — 12  міс 
● для дзеркал та дзеркальної плитки —24  міс 
● для кухонних фартухів — 36  міс. 

Первинний огляд та прийом виробу: 

При отриманні виробів Покупець повинен перевірити всі вироби та їх поверхні 
на предмет цілісності, відсутності будь-яких видимих недоліків (відколів, плям, 
подряпин, дефектів заливки, контуру і ін.), відповідність кольорів всіх елементів 
виробу (будь-що з переліченого - явні дефекти), а також цілісність упаковки 
виробів (якщо така є). В будь-якому випадку, коли упаковка виробу відсутня або 
порушена її цілісність, Покупець повинен перевірити кількість та комплектність 
виробу/вкладення. Після прийняття виробу (в офісі, шоу-румі, магазині 
Продавця, або при доставці за адресою, повідомленою Покупцем) Покупець не 
має права висувати претензії щодо наявних дефектів виробу. 

Рекламації та повернення виробів: 

● Клієнт має право на безкоштовне гарантійне обслуговування лише при 
наявності чеку або накладної (бланку/договору) на відпущений товар; 

● Клієнт має право на безкоштовний ремонт, усунення дефекту (або заміну 
дефектного виробу на новий) після повернення бракованого виробу 
назад компанії; 

● Гарантія розповсюджується на всі вироби компанії «Світ вітража» тільки 
на їх не механічні пошкодження; 



● Гарантія на вироби діє протягом вище вказаного строку від дати 
отримання та повної оплати клієнтом; 

Гарантія розповсюджується на: 

● Збереження герметичності склопакетів; 
● Збереження цілісності та якості полімерного контура вітражних виробів; 
● Збереження якості та цілісності УФ друку; 
● Збереження цілісності фурнітури і відсутності її корозії; 
● Збереження якості і функціональності ущільнювачів; 
● Збереження дієздатності освітлювальних (LED підсвітки) елементів 

декоративних виробів; 
● Збереження якості дзеркальних покриттів та фарб. 

Гарантія не розповсюджується у випадках: 

● Відсутності у клієнта накладної (бланку договору) або чеку на виріб; 
● Механічних пошкоджень під час експлуатації чи неправильного 

встановлення виробів; 
● Пошкоджень в результаті дії домашніх тварин, барвників природного чи 

штучного походження, а також мають ознаки недбалого користування, 
падіння, удару тощо; 

● Дефектів, викликаних  неправильним чищенням абразивними або їдкими 
хімічними речовинами; 

● Природного зносу деталей наприклад таких як декоративні насадки, 
ущільнювачі, прокладки та ін.; 

● Здійснення монтажних робіт сторонніми чи не уповноваженими 
монтажними бригадами із використанням сторонніх кріплень та 
матеріалів; 

● Використанням виробу не за його функціональним призначенням і 
ремонтом сторонніми особами, які не уповноважені для проведення 
таких робіт; 

● Закінчення гарантійного терміну. 

Усунення вищевказаних (не гарантійних) дефектів здійснюється за рахунок 
клієнта згідно діючих тарифів компанії. 

Догляд 

Поверхні скляних та декоративних виробів слід протирати ледь вологою 
тканиною, поролоновою губкою або спеціальними не агресивними щітками. 
Елементи скляних або декоративних виробів повинні бути негайно очищенні 
після того, як вони забруднилися. Якщо забруднення залишається на певний 
час, то на поверхні можуть утворитися розводи, плями, зміни кольору покриття, 
лущення покриття, псування матеріалу.  


