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GWARANCJA
DUNLOPILLO
Przed użyciem należy zapoznać
się z załączoną ulotką!
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INFORMACJE DLA KLIENTA

Chcielibyśmy, żebyście Państwo naprawdę dobrze i wygodnie spali 
na materacach firmy Dunlopillo oraz aby służyły Wam przez lata. Dla-
tego prosimy o przeczytanie informacji o prawidłowym użytkowaniu. 
W przypadku ewentualnych reklamacji znajdziecie Państwo na 
odwrocie karty wszystkie ważne informacje.

> Gwarancja dobrowolna
Otrzymacie Państwo 10 -letnią gwarancję prawną na zakupione produk-
ty od firmy Dunlopillo udzielaną na zasadach określonych w niniejszych 
Warunkach Gwarancji (Karcie Gwarancyjnej)

> Gwarancja
W pierwszych dwóch latach od dokonania zakupu oferujemy klientom 
bezpłatną gwarancję. Od trzeciego roku użytkowania wartość materaca 
jest pomniejszana o 10% każdego roku tak, że w trzecim roku użytkowania 
wartość ta jest pomniejszona o 30%. W czwartym roku użytkowania o 40%, 
w piątym o 50% w szóstym o 60%,w siódmym o 70%, w ósmym o 80%, 
w dziewiątym o 90%, w dziesiątym o 100%. Zatem w przypadku zgody 
klienta na naprawę lub wymianę produktu po upływie 24 miesięcy od daty 
zakupu, koszt naprawy lub wymiany jest ponoszony przez klienta w części 
odpowiadającej danemu procentowi utraty wartości materaca.
Wszelkie roszczenia gwarancyjne i reklamacyjne wymagają zgłoszenia w 
punkcie, gdzie dokonano zakupu oraz potwierdzenia dowodem zakupu. W 
innym wypadku Dunlopillo nie uzna reklamacji.
Przy sporządzaniu czterostronicowej karty gwarancyjnej konieczne jest 
podanie ceny zakupu, daty wystawienia, dowodu zakupu oraz danych 
adresowych i identyfikacyjnych klienta.
Po zgłoszeniu reklamacyjnym opisującym zaistniałe problemy, dany punkt 
serwisowy decyduje, czy reklamowany produkt zostanie naprawiony czy 
wymieniony na nowy. W przypadku gdy dany model jest niedostępny, 
Dunlopillo oferuje model z tej samej kategorii produktu.
Nie przysługują roszczenia z tytułu gwarancji odnoszące się do wad 
wskazanych przy udzieleniu rabatu dla klienta lub przy uzyskanej przez 
niego obniżce ceny. W odniesieniu do produktów ekspozycyjnych, zniżka 
cenowa ulega obniżeniu proporcjonalnie do okresu gwarancji.

ŚPIĘ TAK, JAK LUBIĘ

Dunlopillo posiada prawo do wprowadzania zmian do swoich produktów 
bez udzielenia wcześniejszego powiadomienia.

> Wyjątki
Gwarancja nie zostanie uwzględniona w przypadku wad wynikających 
z nieprawidłowego użytkowania (niezgodnego z niniejszymi warunkami 
Gwarancji) oraz skutków z normalnego zużycia, uszkodzeń mechani 
cznych lub powstałych jako następstwo uszkodzenia mechanicznego.
Gwarancja nie obejmuje skutków otarć mechanicznych, działania żrących 
kwasów, olejów, uszkodzeń (spowodowanych np. użyciem zmywacza do 
paznokci), używania odzieży, biżuterii, ostrych przedmiotów, zabawek, 
uszkodzeń spowodowanych silnym działaniem silnych czynników 
zewnętrznych.
Wyprodukowano w Niemczech- Gwarancja producenta.

> Gwarancja nie obejmuje skutków
następujących działań lub zdarzeń:
W odniesieniu do materaca:
• Jeżeli materac został dobrany nieadekwatnie do wagi użytkownika
(powyżej wagi 130 kg zaleca się stosowanie modeli Dunlopillo z kategorii
kolekcji „Body Weight”).
• Jeżeli stopień twardości materaca nie jest adekwatny do wagi nabywcy
(przy wadze 80 kg materac o stopniu twardości H2, powyżej tej wagi
materac o stopniu twardości H3, przy wzroście około 180 cm).
• Jeżeli materac Dunlopillo nie jest wsparty na przynajmniej 28 elementach
lub na większej liczbie klejonych warstw i osadzony w stelażu 
wykorzystującym
elastyczne poprzeczne listwy lub moduły.
• Jeżeli materac dwuosobowy uległ zniszczeniu na skutek ciągłego leżenia
w jego środkowej części.
• Uszkodzenie uchwytów służących do obracania materaca.
• Jeżeli materac z przytwierdzonym pokrowcem złamie się, zostanie
przecięty lub zniszczony w wyniku działania czynników zewnętrznych.
• Wyciągnięta zgłoszenie wyciągniętej nici w ciągu 3 dni od daty zakupu.
• Poplamienie.
• Jeżeli problemu nie można wykryć, zmierzyć ani zidentyfikować w
przypadku reklamacji.
• Jeżeli materac zostanie odcięty, wycięty, zostaną wprowadzone w jego
budowie zmiany.

Wypełnia punkt sprzedażowy Dunlopillo:

Numer serii (wypełnia producent) ..............  T-15 ..……......……………….../2015

Nazwa punktu sprzedażowego: ……............……………........…………………….

Miejsce zakupu: ………………………….............................................……………

Data zakupu: …...................................................................................................

Nazwa produktu: ………………..........................…..............................................

Rozmiary produktu: …..………..........................…..............................................

Stopień twardości:   H2          H3           H4            Wielofunkcyjny

Wady produktu (w przypadku niestandardowej jakości):
.............................................................................................................................

Wysokość rabatu od ceny, z podaniem powodu:
........................................................………………..........................……………….

Cena sprzedy: .....................................................................................................

Dowód zakupu (numer bloczka lub faktury): ......................................................

Dunlopillo Sp. z o.o. 
ul. Wł. Jagiełły 19
77-430 Krajenka

……………….......….……………….....…..
Podpis/ pieczątka punktu sprzedażowego
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2 INFORMACJE DOT. REKLAMACJI
>  Ważne w przypadku zgłoszenia reklamacji

Zgłoszenia reklamacji powinno nastąpić wyłącznie u podmiotu (sklepu, 
salonu meblowego itp.), w którym materac został zakupiony.
Prosimy zgłosić Państwa reklamację przedkładając dowód zakupu (faktura, 
paragon). Termin obowiązywania pełnej gwarancji obejmuje 24 miesiące 
od daty kupna. Przy zakupie materaca Dunlopillo klient otrzymuje od 
sprzedawcy niniejsze Warunki Gwarancji wraz z Kartą Gwarancji. Karta 
Gwarancji obok wraz z dowodem zakupu stanowią jedyną podstawę dla 
złożenia reklamacji.

>  Warunki reklamacji
Używanie materaca zgodnie z przeznaczeniem.
Zachowanie w czystym, nienagannym stanie.

>  Uznane wady
- powstanie zagłębień większych niż 15 mm
- otwarte klejone szwy
- pęknięte sprężyny
- trwałe odkształcenie w pierwszych 4 tygodniach

>  Wady wykluczone z gwarancji
- wady wynikające z niewłaściwego użytkowania
- pobrudzone materace, materace w niehigienicznym stanie (krew, mocz, 
inne zabrudzenia)
- wyrwany uchwyt od materaca
- trwałe odkształcenie w pierwszych 4 tygodniach
- lekkie zagięcie pokrowca
- pofałdowana powierzchnia materaca podczas użytkowania materaca 
Coltex o wyciętym profilu.

Gwarancja
>  Przykłady niewłaściwego użytkowania

- nieodpowiedni stelaż
- za duże odstępy między listwami stelaża
- gwałtowne podnoszenie za uchwyt
- przewóz materaca leżącego na uchwycie
- zbyt duże obciążenie materaca poprzez źle dobrany stopień twardości
−nierówność spowodowana stojącym ułożeniem

>  Wymiana:
Produkt jest wymieniony tylko na ten sam typ zakupionego produktu o 
takim samym stopniu twardości. Zastąpienie: Możemy zamienić produkt na 
produkt o takiej samej specyfikacji w przypadku, gdy nastąpi jego zużycie. 
Całkowita wymiana dotyczy tylko modeli z kolekcji Body Weight (które nie 
mają rozpinanego pokrowca)
- po wymianie lub zmianie materaca okres gwarancji nie rozpoczyna się 
ponownie
- Okres gwarancyjny pomimo późniejszej wymiany lub zamiany obowiązuje 
zgodnie z dowodem pierwszego zakupu.

>  Częściowa wymiana:
Dunlopillo zastrzega sobie prawo do wymiany tylko pewnych części (np. 
tylko pokrowca, tylko rdzenia).
Po wymianie częściowej materaca (np. rdzeń lub pokrowiec) okres gwarancji 
nie rozpoczyna się ponownie

>  Termin:
Termin na wymianę wadliwego produktu lub modelu, w zależności od 
rodzaju wady, wynosi od 1 do 8 tygodni.
Koszty związane z wymianą, zmianą lub wymianą częściową ponosi Klient.

II. Stelaże DUNLOPILLO
Rola stelaża: Kilkadziesiąt lat doświadczenia pokazało, że zdecydowana 
większość reklamacji klientów jest składana z powodu niewystarczającej 
jakości lub wadliwych listew albo nienależytego spełnienia wymogów. 
Zalecamy, by przy każdym zakupie nowego materaca dokonać przeglądu 
obecnie używanego stelaża, alternatywnie, by zakupić stelaż firmy 
Dunlopillo. Prosimy upewnić się, czy płyty stelaża są należycie ułożone, lis-
twy są wystarczająco elastyczne oraz, czy materac nie zapada się.
• Stelaż posiada gwarancję na 10 lat, a gwarancja na napęd wynosi 2 lata.
• Wszelkie roszczenia gwarancyjne i reklamacyjne wymagają zgłoszenia w 
punkcie, gdzie dokonano zakupu oraz potwierdzenia dowodem zakupu.
• Nie przysługują roszczenia z tytułu gwarancji odnoszące się do wad ws-
kazanych przy udzieleniu rabatu dla klienta lub przy uzyskanej przez niego 
obniżce ceny. W odniesieniu do produktów ekspozycyjnych, zniżka cenowa 
ulega obniżeniu proporcjonalnie do okresu gwarancji.
Przy sporządzaniu czterostronicowej karty gwarancyjnej konieczne jest po-
danie ceny zakupu, daty wystawienia, dowodu zakupu oraz danych adreso-
wych i identyfikacyjnych klienta.
Po zgłoszeniu reklamacyjnym opisującym zaistniałe problemy, dany punkt 
serwisowy decyduje, czy reklamowany produkt zostanie naprawiony czy 
wymieniony na nowy. W przypadku gdy dany model jest niedostępny, 
Dunlopillo oferuje model z tej samej kategorii produktu.
W przypadku kompletnej wymiany stelaża, rozpoczyna się nowy bieg okre-
su gwarancji, w innych przypadkach (wymiana elementu, naprawa, itd.), 
bieg okresu gwarancji nie ulega przerwaniu i nie rozpoczyna się od nowa.
• Dunlopillo jest uprawnione do wprowadzania zmian do swoich produktów 
bez udzielenia wcześniejszego powiadomienia.
Gwarancja nie obejmuje skutków następujących działań lub zdarzeń:
W odniesieniu do stelaża:
• Dobór stelaża nieadekwatny do wagi użytkownika.
Modele EUROFLEX są przystosowane do maksymalnego obciążenia 
rzędu 130 kg.
• Skrzypienie stelaża wynikłe z wystawienia go na działanie czynników 
zewnętrznych.
• Jeżeli stelaż zostanie odcięty, wycięty lub zostaną wprowadzone zmiany 
w jego budowie.
• Odczepienie, złamania, zgięcia drewnianych lub metalowych elementów 
na skutek niewłaściwego użytkowania (np. zwiększone statyczne obciąże-
nie, siedzenie).
• Złamanie, skrzypienie wynikłe z: częściowo wspartych od dołu listew ste-
laża (wewnętrznych i zewnętrznych)
• Utrata koloru.

>  Wymiana
W przypadku kompletnej wymiany stelaża, rozpoczyna się nowy bieg 
okresu gwarancji

>  Zamiana
W przypadku wymiany elementu, naprawy, itd. bieg okresu gwarancji nie 
ulega przerwaniu i nie rozpoczyna się od nowa.

>  Termin:
Termin na wymianę wadliwego produktu lub modelu, w zależności od 
rodzaju wady, wynosi od 1 do 8 tygodni.
Koszty związane z wymianą, zmianą lub wymianą częściową ponosi 
Klient.

>  Dokładność
Materace Dunlopillo wykonane są z najwyższej jakości elastycznych i 
sprężystych materiałów.
Dopuszcza się maksymalne odchylenie w wartościach nominalnych dla 
długości i szerokości na poziomie 1%.

>  Zapach
Nowe produkty maja początkowo specyficzny zapach, ponieważ są 
sterylnie pakowane., jednak przy dobrej wentylacji zapach ulotni się po 
pierwszym tygodniu.

>  Wentylacja i regularne obracanie materaca
Aby właściwie użytkować materac powinno się go regularnie obracać (w 
poprzek i wzdłuż). Z materaca powinna być ściągana regularnie pościel 
tak, żeby ewentualna wilgotność mogła się szybko i całkowicie ulotnić.

>  Czystość i higiena
Pokrowiec (zdejmowany) może być prany w pralce. Do prania zalecamy 
delikatne środki piorące. Pokrowca nie wolno suszyć w suszarce do 
prania. Ze względów higienicznych zaleca się wymianę materaca po 8 
latach.

>  Dolne sprężynowanie
Materac musi być umieszczony na solidnym stelażu. Odległość między 
listwami stelaża nie powinna przekraczać 4 cm. Żywotność materaca 
może być mocno zmniejszona przez niewłaściwy dobór stelaża.

>  Obracanie materaca
Powinno się unikać nagłego i gwałtownego unoszenia materaca w celu 
zmniejszenia ryzyka pęknięcia materaca.
Poniżej przedstawiono odpowiedzi na potencjalnie zadawane pytania 
dotyczące posprzedażowego użytkowania materaca:

Użytkowanie i pielęgnacja materaca
• Materace to meble przeznaczone do spania; w celu zachowania ich 
integralności, nie należy na nich stawać ani skakać!
• Mając na uwadze zdrowie, komfort, wygodę, cechy ergonomiczne 
i satysfakcję, w celu zachowania i wydłużenia okresu użytkowania 
materaca i systemu wentylacji, zaleca się zastosowanie przynajmniej 28 
elastycznych listew lub stelaża modułowego.
• Materac należy umieścić w suchym, ciepłym pomieszczeniu o 
temperaturze 15-30˚C; należy unikać wystawiania go na działanie światła 
słonecznego, wysokiej temperatury, umieszczenia w wyjątkowo suchym 
lub wilgotnym pomieszczeniu.
Wycieranie z kurzu, odkurzanie, wystawianie na działanie promieniowania 
słonecznego lub wysokiej temperatury (podgrzewacze łóżka do 40˚C) 
może uszkodzić materac.
• Tkaniny barwione mogą zmienić kolor materaca!
Zwierzęta domowe mogą znacząco uszkodzić materac: ślina, wydzieliny 
i pazury mogą doprowadzić do jego uszkodzeń.

>  Wgniatanie środkowej części materaca, 
tzw. materac w kształcie „koryta”
• Rola stelaża: Kilkadziesiąt lat doświadczenia pokazało, że zdecydowana 
większość reklamacji klientów jest składana z powodu niewystarczającej 
jakości lub wadliwych listew albo nienależytego spełnienia wymogów. 
Zalecamy, by przy każdym zakupie nowego materaca dokonać przeglądu 
obecnie używanego stelaża, alternatywnie, by zakupić stelaż firmy 
Dunlopillo. Prosimy upewnić się, czy płyty stelaża są należycie ułożone, 
listwy są wystarczająco elastyczne oraz, czy materac nie zapada się.
• Materace Dunlopillo mają za zadanie dostosować się do potrzeb 
Państwa ciała, a nie odwrotnie
Dlatego też, z powodu użycia stelaża podkreślającego elastyczność 
rdzenia materaca, powyższe zjawisko może wystąpić w niewielkim 
stopniu.
Nawet niezależna norma DIN EN 1334 dopuszcza, by utrata wysokości 
rdzenia materaca w odniesieniu do łóżka i materaca wynosiła 10 mm. 
Taka wysokość zapewnia wsparcie i wygodę bez utraty jakości.
Dopuszczalna utrata wysokości:
produkty ze zdejmowanym pokrowcem: przy pomiarze bezpośrednio do 
powierzchni rdzenia: 10 mm
produkty z przytwierdzonym pokrowcem: przy pomiarze na powierzchni 
pokrowca: 15 mm

>  Wymiary materaca nie odpowiadają 
dokładnie zamówionemu rozmiarowi
• Produkty Dunlopillo są wykonane ze stabilnych wymiarowo elementów 
gwarantujących, że norma DIN EN 1334 dla łóżek, materacy, w odniesieniu 
do maksymalnego odchylenia wynoszącego +0/-20 mm, nie zostaje 
przekroczona. Możliwe jest jednak, że z powodu przewozu lub niewłaściwego 
przechowywania wystąpią odchylenia w wymiarach. Produkt powraca 
jednak do normalnych rozmiarów po jego wytrzęsieniu.
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