
  

 

Źródło ciepła w odległości mniejszej niż 150 cm od drzwi  

Czy drzwi zamontowane są po pracach mokrych (tynki, wylewki, gładzie) 

Drzwi posiadają widoczne uszkodzenia mechaniczne. 

Drzwi narażone na działanie wilgoci spowodowane brakiem odpowiedniej wentylacji 

pomieszczenia. 

tak 

tak 

tak 

tak 

nie 

nie 

nie 

nie 

OPIS USTERKI 

 
Kiedy została zauważona wada? (data) 

W jakich okolicznościach wada się ujawniła? 

Jak się objawia, na czym dokładnie polega wada?  

W przypadku stwierdzenia wad powstałych z naszej winy, 

niewiedzy  lub niedostosowania się do warunków zawartych 

w karcie gwarancyjnej, zobowiązujemy się pokryć koszta 

związane z obsługą niezasadnego wezwania serwisu . 

 

Pieczęć i podpis osoby składającej reklamację 

(firma zgłaszająca) 

 

Podstawę do przyjęcia reklamacji stanowi poprawnie wypełniony druk zgłoszenia 
reklamacyjnego. W przypadku nie dostarczenia wymaganych dokumentów  oraz 
zdjęć reklamację uznaje się za niewniesioną.  
 

 

Uwaga, nr seryjny drzwi znajduje się w karcie 

gwarancyjnej lub na skrzydle drzwiowym patrz 

rysunek obok punkt ③.  

 



  

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE 
Wypełnij i wyślij z wymaganymi ZDJĘCIAMI na: reklamacje@mikea.eu 

FIRMA ZGŁASZAJĄCA (firma wypełnia cały formularz) 

Nazwa firmy 

Numer telefonu          Email 

 

  

KLIENT KOŃCOWY (adres montażu drzwi) 

Ulica             Numer 

Miejscowość                      Kod pocztowy 

Numer telefonu           Email 

 

  

 

 

 

 

DANE PRODUKTU ( wszystkie pola obowiązkowe) 

Numer seryjny                Data zakupu 
(informacja o lokalizacji na następnej stronie) 

 

  

 
Czy produkt został zamontowany ? 

Czy przy odbiorze / montażu towaru zostały zgłoszone uwagi na protokole zdawczo 

odbiorczym ? 

Czy drzwi posiadają zadaszenie bezpośrednio nad drzwiami wystające min 100 cm lub 

zamontowane są w wiatrołapie. 

Czy próbowali Państwo samodzielnej regulacji ? 

Czy uszkodzenie / wada jest widoczna przy zwykłym świetle dziennym z odległości 

1,5m ? 

Czy wada była widoczna przed rozpoczęciem montażu ? 

tak nie 

tak 

tak 

tak 

tak 

tak 

nie 

nie 

nie 

nie 

nie 

Czy próbowali Państwo samodzielnej naprawy ? tak nie 

ZDJĘCIA NIEZBĘDNE DO ROZPATRZENIA REKLAMACJI:  
 

 zdjęcie wady  

 zdjęcie całych drzwi z odległości nie mniejszej niż 150 cm 

 zdjęcie drzwi wraz z elewacją 

 


