
 

 
 

 

GARANTINIS TALONAS 

 

Dėkojame, kad pasirinkote kokybišką ir patikimą RUBINETA gaminį!  

Sertifikuota RUBINETA produkcija gaminama laikantis ISO standartų, kurie atitinka ES reikalavimus. Ypatingas 

dėmesys skiriamas medžiagų ir komponentų kokybei kontroliuojant jų cheminę sudėtį, fizikines savybes bei 

gamybos technologijas. 

 

• 5  metų  garantija  (detalias garantijos sąlygas žiūrėti p. 1 ir 2) 

• Civilinės atsakomybės draudimas 

 

Ne visose Europos šalyse galioja tokios pat garantijos sąlygos. Už Europos ribų jos yra derinamos atskirai. 

 

1. Gaminio eksploatavimo taisyklės: 

 

1.1 Užtikrinti, kad gaminys nebus paveiktas aštriais ar kietais daiktais; 

1.2 Valymui nenaudoti šiurkščių šepečių, abrazyvinių miltelių, šarminių ir rūgštinių valiklių. Stiklui valyti 

tinka visos stiklų valymui skirtos priemonės. Jas galima naudoti ir metalinių paviršių valymui. 

1.3 Profilių dalis, kuriomis slenka durelės, reikia tepti vandeniui atspariomis tepimo priemonėmis 

(vandeniui atspariu vazelinu, standartiškai naudojamu glicerinu arba silikoniniu kremu). Tepimą būtina 

atlikti atsižvelgiant į gaminio naudojimosi intensyvumą ir / ar dažnumą. 

1.4 Gaminio neveikti sunkiais daiktais, fizine jėga. 

1.5 SVARBU: ant stiklo draudžiama klijuoti bet kokius lipdukus, etiketes ar kitus daiktus. Gaminys 

pagamintas iš grūdinto ir termiškai apdoroto saugaus stiklo, kuris dūžtant subyra į smulkius, bukus 

gabalėlius. Dūžtant gaminiui, ten, kur buvo užklijuotos etiketės ar lipdukai, gali atsirasti aštrios stiklo 

šukės. Pastebėję užklijuotas etiketes, lipdukus ar kitus daiktus ant gaminio, juos kartu su klijų likučiu 

pašalinkite nuo stiklo. 

 

2. Garantijos sąlygos: 

 

2.1 Garantijos teisė suteikiama kiekvienam pirkėjui, turinčiam produkto pirkimą įrodantį kasos kvitą arba 

sąskaitą-faktūrą ir / arba teisingai užpildytą garantinį taloną su nurodyta pirkimo data; 

2.2 Garantijos galiojimo pradžia yra pirkimo data arba garantiniame talone nurodyta dušo kabinos, dušo 

durų, dušo sienelės ar vonios sienelės ir detalių pristatymo data. Garantinio laikotarpio metu dušo kabiną, 

dušo duris, dušo sienelę ar vonios sienelę pakeitus nauja, lieka galioti pirmasis dušo kabinos, dušo durų, 

dušo sienelės ar vonios sienelės garantinis laikotarpis. Garantija pripažįstama galiojančia, tik jeigu 

teisingai užpildytas garantijos talonas. 

2.3 Rekomenduojame saugoti pirkimo kvitą ir Garantinį taloną visą garantijos galiojimo laikotarpį; 

2.4 Pagal šį dokumentą gaminio gamintojas UAB „Rubineta“ dušo kabinoms, dušo durims, dušo sienelėms 

ir vonios sienelėms bei jų komponentams, tokiems kaip: profiliai, grūdintas stiklas, laikikliai 

(stabilizatoriai), vyriai, durų varstymo mechanizmas (įskaitant ir SelfClose mechanizmą) suteikia 5 metų 

garantiją bei 2 metų garantiją dušo kabinų, dušo durų ir sienelių dalims, tokioms kaip: guoliai (ratukai), 

sandarinimo tarpinės*. 

*Garantija netaikoma natūraliam nusidėvėjimui eksploatuojant dušo kabiną, dušo duris, dušo sienelę 

ar vonios sienelę. Nusidėvėjimas priklauso nuo eksploatacijos ypatumų, tokių kaip: naudojimosi 

dažnumas, varstymų kiekis (ciklai), dušo kabinų, dušo durų, dušo sienelių ar vonios sienelių valymo 

priemonių ir būdo. 

2.5 Atsakomybė už gaminį, kuriam galioja garantija, nepripažįstama, jeigu pirkėjas kreipėsi pasibaigus 

garantijos laikui. Gamintojas nepripažįsta jokio reikalavimo kompensuoti pažeidimą, jei jį sukėlė pats 

pirkėjas, transportuotojas ar bet koks trečias asmuo. Pastebėjus defektą, pirkėjas turi pateikti garantijos 

taloną vietoje, kurioje įsigijo gaminį.  

2.6 Reikalaukite, kad pardavėjas išsamiai užpildytų garantinį taloną. 

2.7 Garantiniu laikotarpiu nemokamai šalinami gaminio defektai, išskyrus tuos, kurie susiję su netinkama 

gaminio eksploatacija ar atsiranda dėl žemiau nurodytų priežasčių (žiūrėti p. 3). 

 

http://www.rubineta.com/en/?utm_source=parasas&utm_medium=email&utm_campaign=parasas


 

3. Garantija netaikoma defektams atsiradusiems dėl: 

 

3.1 Jei produktas buvo nekokybiškai ar klaidingai sumontuotas / sutaisytas (tais atvejais, kai produktas buvo 

taisomas ne autorizuoto serviso specialisto); 

3.2 Sąmoningo gaminio sugadinimo; 

3.3 Sugadinus gaminį nelaimingo atsitikimo metu ar dėl neatsargumo (pvz.: sudaužius gaminio stiklą ar 

įbrėžus profilį aštriu ar buku daiktu); 

3.4 Gaminio eksploatavimo taisyklių nesilaikymo (žiūrėti p. 1); 

3.5 Gaminio eksploatavimo ekstremaliomis gaminiui sąlygomis; 

3.6 Nešvarumų, kalkėto vandens, nebūdingo gaminio naudojimo ir išorinių pažeidimų (išoriniai pažeidimai 

– tai pažeidimai, kurie atsirado dėl pirkėjo, transportuotojo ar trečiojo asmens įsikišimo); 

3.7 Nenugalimų jėgų veikimo ar įvykus kitoms netikėtoms aplinkybėms (pvz.: gaisras, stichinės nelaimės); 

3.8 Pirkimo metu ir prieš montuojant gaminį, įsitikinti, kad gaminys nepažeistas. Produkto pažeidimai, kurie 

nėra užfiksuoti ir neinformuotas gamintojas prieš montuojant gaminį, nėra priimami; 

3.9 Panaudojus kito gamintojo atsargines dalis. 

 

Garantija suteikiama pateikus gaminio pirkimo kvitą, kasos orderį ar sąskaitą-faktūrą. Dėl 

garantinio aptarnavimo reikia kreiptis į gaminį pardavusią vietą. 

 

 

 

4. Informacija vartotojams: 

 

4.1 Pirkėjas turi teisę kreiptis į gamintoją dėl produkto aptarnavimo (konsultacijos ir taisymo 

paslaugų) pasibaigus garantiniam laikotarpiui arba garantijos galiojimo laikotarpiu. Gamintojo 

kontaktus ir detalesnę informaciją rasite www.rubineta.com. 

 

 

UAB „Rubineta“ pasilieka teisę keisti ar papildyti šiame garantiniame talone pateiktą informaciją ir 

sąlygas. 

Daugiau informacijos ieškokite www.rubineta.com 

 

Gaminio pavadinimas, modelis: 

 

Pardavimo data: 
 

Pardavėjo pavadinimas, adresas: 
 

Pardavėjo vardas, pavardė, parašas: 
 

Pardavėjo antspaudas: 
 

http://www.rubineta.com/
http://www.rubineta.com/

