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GARANTINIS LAPAS 
 

 
EB ATITIKTIES DEKLARACIJA 

Gamintojas:           UAB "BALTIJOS BRASTA" 

Gamybos vieta: Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas 

Gaminio 
aprašymas:  DUŠO GAUBTAS 

     - stiklas: Termiškai grūdintas saugus stiklas, storis 
6 mm 

 
Gaminys: _____________________________________ 
Modelis: ______________________________________ 
Pagaminimo data: __________________ 

Atitinka EN 14428:2008+A1 ir joZA priedo visus reikalavimus: 

Įgaliotas asmuo: 
Gamybos vadovas 
_________________________________ 
 
A.V. 

 Pardavėjo grafa: 
 
Pardavimo data: ____________________ 
Pardavėjo įmonės pavadinimas ir  adresas:  
 
__________________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
Pardavėjo pareigos, vardas, pavardė ir parašas: 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
 
 
 
Pardavėjo antspaudas:             

 A.V. 
 

 
Garantinės sąlygos: 
 

Pagal šį dokumentą gaminio gamintojas (UAB “Baltijos Brasta”) dušo kabinoms ir sienelėms suteikia 24 mėnesių  

garantiją. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo gaminio pardavimo datos. Garantiniu laikotarpiu nemokamai šalinami 

gaminio defektai, išskyrus tuos, kurie susiję su netinkama gaminio eksploatacija ar atsiranda dėl žemiau nurodytų priežaščių. 

Garantija netaikoma defektams atsiradusiems dėl: 
 

1. Netinkamo ir nekvalifikuoto gaminio įrengimo; 
2. Sąmoningo gaminio sugadinimo; 
3. Gaminio sugadinimo įvykus nelaimingam atsitikimui, neatsargumo (pvz.: sudaužius gaminio stiklą ar įbrėžus 

profilį aštriu daiktu); 
4. Gaminio eksploatavimo taisyklių nesilaikymo; 
5. Gaminio eksploatavimo ekstremaliomis gaminiui sąlygomis; 
6. Nenugalimų jėgų veikimo ar įvykus kitoms netikėtoms aplinkybėms (pvz.: gaisras). 

 
Gaminio eksploatavimo taisyklės: 

 
1. Saugoti gaminį nuo aštrių ar kietų daiktų; 
2. ĮSPĖJIMAS: ant stiklo draudžiama klijuoti bet kokius lipdukus, etiketes ar kitus daiktus. Gaminys pagamintas iš 

termiškai grūdinto saugaus stiklo, kuris dūžtant subyra į smulkius gabalėlius. Užklijuotose vietose dūžtant gali 
atsirasti aštrios stiklo šukės. 

3. 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. 

4. Gaminio neveikti su sunkiais daiktais, stipriai, fiziškai. 
 

Garantija suteikiama pateikus gaminio pirkimo kvitą, kasos orderį ar sąskaitą-faktūrą. Dėl garantinio 
aptarnavimo reikia kreiptis į gaminį pardavusią parduotuvę. Gamintojas garantinį aptarnavimą atlieka per 14 darbo 
dienų nuo pranešimo apie defektus iš pardavėjo gavimo. Garantinis aptarnavimas teikiamas tik Lietuvos 
Respublikos teritorijoje. 


