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Ogólne warunki gwarancji na produkty oraz komponenty oświetlenia LED  firmy GOMAR Plus. 

 

 

 

Firma GOMAR Plus Andrzej Łyżwa deklaruje wysoką jakość sprzedawanych oraz  produkowanych             

towarów i produktów. Firma GOMAR Plus z siedzibą w Łasku przy ulicy Południowej 8, 98-100 Łask    

NIP:831-151-96-42 w dalszej części karty gwarancyjnej określana jako Gwarant 

 

 

 

Gwarant udziela 12 miesięcznej gwarancji na serię produktów BL Linia Budżetowa,                             

24 miesięcznej gwarancji dla serii produktów EL Linia Ekonomiczna, oraz SL Linia Standard,  36 

miesięcznej gwarancji dla produktów PL Linia Profesjonalna. Okres gwarancji liczony od daty zakupu 

widocznej na dokumencie zakupu faktura VAT / paragon  pod warunkiem stosowania się do zasad 

przedstawionych w niniejszej karcie gwarancyjnej. 

 

 

 

Podstawą do realizacji gwarancji jest oryginalny dokument zakupu okazany w momencie składania 

reklamacji. Brak oryginalnego dokumentu jest jednoznaczny z odmową rozpatrzenia reklamacji przez 

Gwaranta. Gwarancja obowiązuje w przypadku jeśli produkty zostały użyte zgodnie z instrukcją montażu 

przeznaczeniem oraz w zgodzie z wiedzą techniczną. Warunki użytkowania zostały jasno określone w 

instrukcjach obsługi oraz kartach katalogowych dostępnych na stronie www.gomarplus.pl  

 

 

 

Nieautoryzowane przeróbki produktów powodują utratę gwarancji. Modyfikacje produktu mogą być 

przeprowadzone tylko przez Gwaranta. 

 

 

 

Taśmy LED , Listwy sztywne LED nie mogą być narażone na temperatury wyższe niż sugerują to 

specyfikacje techniczne dla danego produktu. W przypadku opraw z źródłami światła LED nie powinny być 

użytkowane w temperaturach przekraczających 45-50 stopni Celsjusza. Napięcie zasilania nie może 

przekraczać wartości znamionowych. Gwarant oferuje atestowane zasilacze wiodących marek w branży 

oświetleniowej. Stosowanie niskiej jakości zasilaczy, które nie mają odpowiednich parametrów i 

zabezpieczeń może być przyczyną uszkodzenia taśm LED, listew LED, opraw LED i nie jest objęte 

gwarancją. Nie stosować opraw  LED  przy silnym nasłonecznieniu, a zwłaszcza na elementach 

blacharskich domów które silnie się nagrzewają. Włączone źródła LED w słoneczny dzień na powierzchni 

blachy dość szybko będą się nagrzewały i w efekcie ulegną trwałemu uszkodzeniu. Wyjątkiem jest montaż 

opraw z włącznikiem zmierzchowym. 

 



 Naruszenie ww. zasad powoduje utratę gwarancji. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia 

powstałe wskutek nieprawidłowego montażu, nie przestrzegania zasad eksploatacyjnych oraz za 

uszkodzenia mechaniczne. 

 

 

 

Zgłoszenie reklamacyjne musi zostać przekazane w formie pisemnej na adres mailowy 

reklamacje@gomarplus.pl lub listem na adres siedziby Gwaranta i musi zawierać następujące informacje: 

 

1.  Kopia dokumentu zakupu ( faktura VAT , paragon ) z numerem i datą zakupu. 

2.  Dowód zapłaty pełnej wartości reklamowanego produktu. 

3.  Wyjaśnienie powodu reklamacji wraz z pełną informacją dotyczącą warunków w jakich reklamowany   

     produkt był użytkowany. 

 

 

 

 

Rozpatrzenie reklamacji odbywa się w oparciu o badanie reklamowanego produktu po spełnieniu przez 

Uprawnionego wyżej wymienionych warunków o których mowa w punkcie od 1 do 3. Uprawniony z 

gwarancji jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego produktu do siedziby Gwaranta. W przypadku 

uznania reklamacji Gwarant odsyła naprawiony lub wymieniony produkt do Uprawnionego. Gwarant nie 

pokrywa żadnych dodatkowych kosztów związanych z montażem, demontażem lub specjalistycznym 

transportem reklamowanych produktów. Niniejsza gwarancja wyłącza odpowiedzialność m. innymi za 

montaż i obsługę serwisową produktów oraz inne szkody i straty powstałe w wyniku nieprawidłowego 

użytkowania, montażu lub demontażu produktów. W przypadku nie uzasadnionej reklamacji wszystkie 

koszty  badania ponosi Zgłaszający reklamację. W przypadku nieuznania reklamacji obowiązek odbioru 

reklamowanego produktu spoczywa na Zgłaszającym reklamację. Nieodebranie produktu  w terminie 30 dni 

od daty wydania decyzji o odrzuceniu reklamacji upoważnia Gwaranta do ponownego wezwania do odbioru 

w terminie 7 dni a w przypadku nieodebrania reklamowanego produktu w terminie 10 dni od daty 

wystawienia wezwania do jego utylizacji. 

 

 

 

Gwarant : GOMAR Plus Andrzej Łyżwa życzy zadowolenia z naszych produktów.  

 

Zapraszamy do korzystania ze wsparcia technicznego naszego zespołu oraz bogatego kompendium wiedzy 

na temat naszych produktów na stronie www.gomarplus.pl , www.elproarte.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.elproarte.pl   

 

 

 


