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Dziękujemy, że wybraliście Państwo produkt firmy COMMON.  

 

 

KARTA GWARANCYJNA 
 

1. Niniejsza karta gwarancyjna jest dokumentem 

gwarancyjnym, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 

r. o prawach konsumenta szczególnych warunkach 

sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu 

Cywilnego (Dz. U. z 2014, poz.827), tj. dotyczy produktów 

sprzedanych na rzecz Konsumentów; 

2. Sformułowania użyte w karcie gwarancyjnej oznaczają: 

GWARANT – COMMON Katarzyna Lass-Witek 

producent/sprzedawca produktów, których dotyczy 

niniejsza karta z siedzibą w Orlu, 84-252, ul Ogrodnicza 

1; 

PRODUKT -  każdy gotowy wyrób/produkt marki 

COMMON; 

SPRZEDAJĄCY – przedsiębiorca zajmujący się 

sprzedaży wyrobów/produktów; 

KUPUJĄCY – osoba fizyczna dokonująca nabycia 

wyrobów/produktów w celu niezwiązanym z prowadzoną 

działalnością zawodową I gospodarczą; 

3. Firma COMMON oświadcza, że niniejszej gwarancji 

podlega jakość przedmiotu sprzedaży w okresie 

gwarancyjnym, który trwa 12 miesięcy dla pokrowców, 

prześcieradeł, poduszek oraz 24 miesiące dla materacy 

oraz 20 lat na formatkę sprężynową, licząc od dnia 

otrzymania przed Kupującego produktu; 

4. Gwarant nie dostarcza produktów zastępczych na czas 

wykonania naprawy lub wymiany części, 

5. Z uwagi na treść art. 577 id 1 § 2 k.c. Gwarant oświadcza, 

iż udzielona Kupującemu gwarancja nie wyłącza,  

nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego 

wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy 

sprzedanej, 

6. Gwarant (Producent) zapewnia właściwe działanie 

przedmiotu sprzedaży przez okres 24 miesięcy, licząc  

od daty jego dostarczenia, 

7. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski, 

8. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad 

fizycznych, jeżeli wady ujawnią się w terminie objętym 

gwarancją, licząc od daty jego doręczenia. Nabywcy 

przysługuje żądanie dostarczenia przedmiotu sprzedaży 

wolnego od wad, jeżeli w terminie gwarancji dokonane 

zostały co najmniej 4 jego naprawy, a przedmiot 

sprzedaży jest nadal wadliwy; 

9. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie 

wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie 

sprzedaży. W przypadku innego rodzaju wad 

postanowienia niniejszej umowy nie wiążą Gwaranta,  

zaś klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów 

transportu przedmiotu sprzedaży do Gwaranta oraz  

do odbioru przedmiotu sprzedaży z fabrycznego punktu 

serwisowego 

10. W razie zaistnienia wad nabywca dostarczy przedmiot 

sprzedaży do fabrycznego punktu serwisowego w Orlu, 

ul. Ogrodnicza 1 84-252 Orle, 

11. Gwarant zobowiązuje się do wykonania swoich 

obowiązków wynikających z niniejszej gwarancji jakości 

w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu przedmiotu 

sprzedaży. 

12. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia 

przedmiotu sprzedaży od dnia jej wydania Gwarantowi  

do dnia jej odebrania przez Kupującego ponosi Gwarant, 

 

ZASADY UŻYTKOWANIA: 

1. Materac dwustronny powinien być obracany z góry na 

dół co najmniej raz na 6 miesięcy oraz obracanie o 180o 

w poziomie; 

2. Ze względu na brak odpowiedniej wentylacji powietrza, 

materac nie powinien leżeć na podłodze lub  

na powierzchni pozbawionej otworów; w tym należy 

zachować szczególną ostrożność w przypadku łóżek 

tapicerowanych z zabudowanymi bokami - takie 

rozwiązanie ogranicza swobodną wentylację materaca 

od spodniej jego strony. 

3. Aby zapewnić dobrą wentylację materaca zaleca się 

używanie podłoża ze stelaży żeberkowych 

(minimum 12 listew, z prześwitem między listewkami od 

30 do 50);  

4. Pokrowiec można wyprać i dopiero po dokładnym 

wyschnięciu może być założony na materac; 

5. Pokrowiec należy prać na lewą stronę, w temperaturze 

do 40st.C; 

6. Nie należy przechowywać w formie pionowej, zawsze 

powinien leżeć "na płasko"; 

7. Zalanie materaca może wpłynąć negatywnie na jakość 

piany. W przypadku suszenia zaleca się ułożenie 

materaca w pozycji poziomej, tak aby wilgoć 

odparowała w jednym kierunku (pokrowiec powinien 

być suszony oddzielnie); 

8. Przy przenoszeniu materaca nie powinno się chwytać 

za rogi, a w części środkowej; 

9. Materacy nie należy ustawiać w odległości mniejszej 

niż 1 metr od czynnych grzejników; 

10. Produkty należy chronić przed działaniem cieczy, 

wysokich temperatur oraz ognia; 

11. Produkty są przeznaczone do użytkowania  

w pomieszczeniach o temperaturze 10 – 30° C  

i wilgotności powietrza 30 – 70 %. W tym należy 

zachować szczególną ostrożność przy używaniu 

urządzeń emitujących parę wodną, jak np. biokominek, 

czy nawilżacz powietrza. 

12. Przy wyborze twardości należy się kierować stopniami  

określonymi w ofercie. (60-90kg twardość H3, powyżej 

90kg - H4) Osoby powyżej 90kg powinny wybrać 

materac obustronnie twardy. Jeśli zaś użytkownika 

ważący mniej niż 90kg preferuje twarde podłożeni nie 

ma przeciwwskazań do wyboru twardszego materaca, 

o ile organizm będzie tolerował wyższą twardość.  W 

przypadku materaca użytkowanego przez dwie osoby, 

do wyboru twardości powinno się uwzględnić wagę 

cięższego użytkownika; 
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13. Maksymalne obciążenie materaca wynosi 150kg 

(liczone na osobę). 

 

GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE: 

1. Mechaniczne uszkodzenia spowodowane przez 

nabywcę, 

2. Uszkodzenia i wady powstałe na skutek używania 

 i przechowywania przedmiotu sprzedaży niezgodnie 

z przeznaczeniem i ogólnymi zasadami użytkowania 

opisanymi w niniejszej karcie gwarancyjnej, 

(Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego 

oraz niezgodnego z zasadami używania, 

przechowywania, konserwacji, czyszczenia, wilgoci, 

niewłaściwej temperatury, zalanie cieczą, 

zabrudzenie, nieprawidłowe podłoże);  

3. Uszkodzenia wynikające z przekroczenia 

dopuszczalnego obciążenia dla materacy, 

określonego skalami twardości, 

4. Nowy materac może posiadać specyficzny zapach, 

który ustępuje w trakcie użytkowania i nie świadczy 

o wadzie produktu;  

5. Pianki poliuretanowe podlegają naturalnemu 

procesowi utleniania, zmiana koloru pianek nie 

wpływa na właściwości produktu; 

6. Zabarwienie materiału odzieżą lub innymi 

barwnikami; 

7. Niektóre komponenty materaca, takie jak pianka 

lateksowa, czy mata kokosowa mogą wywołać 

reakcję alergiczną. Nie stanowi to o wadzie produktu 

i nie podlega reklamacji; 

8. Szkody i usterki spowodowane przez zwierzęta 

9. Ze względu na indywidualne dopasowanie materaca 

do sylwetki użytkownika, zniekształcenia do 2 cm są 

naturalnym zjawiskiem i nie obniżają jakości wyrobu; 

10. Pilingowanie (tzw. mechacenie) pokrowca nie 

stanowi o jego wadzie; 

11. Uszkodzenie wynikające z naturalnego zużycia 

poszczególnych elementów lub całości; 

12. Punktowa kumulacja nacisku na materac  

(np. poprzez skakanie) może uszkodzić pianę oraz 

pozostałe komponenty. Nadmierna eksploatacja 

krawędzi materaca może również negatywnie 

wpłynąć na jego strukturę; 

13. Kolory pianek oraz tekstura pokrowców mogą się 

różnić od tych przedstawionych na grafice.  

Nie stanowi to o innych właściwościach, czy 

parametrach produktu; 

14. Materac wysyłany jest w formie złożonej/zrolowanej. 

Po jego otrzymaniu należy go niezwłocznie 

rozpakować, położyć na płasko na stelażu 

 i odczekać aż uzyska pełną swoją objętość  

(48-72h). Do tego czasu nie zaleca się użytkowania 

materaca. Przechowywanie materaca w formie 

zrolowanej dłużej niż 14 dni może wpłynąć 

negatywnie na strukturę wkładu; 

15. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe  

w wyniku niewłaściwego oraz nieostrożnego 

przewozu, jak również wynikłe po sprzedaży  

ze zdarzeń losowych i innych okoliczności.  

16. Wszystkie komponenty używane w procesie 

produkcji posiadają atesty bezpieczeństwa. Wyroby 

nie są szkodliwe dla zdrowia. Dźwięki wydawane 

przez materac nie podlegają reklamacji; 

17. Tolerancja wymiarów wyrobu wynosi 2cm  

w stosunku do szerokości, wysokości i długości 

wymiaru deklarowanego; 

SPOSÓB ZGŁASZANIA WAD ORAZ PROCEDURA 

REKLAMACYJNA 

I. Zgłoszenie wady 

1. Kupujący może dokonać zgłoszenia wad pisemnie,  

w formie pisemnej elektronicznie poprzez e-mail 

biuro@common.sklep.pl lub wysyłając dokument  

w wersji papierowej na adres COMMON Katarzyna 

Lass-Witek, ul. Ogrodnicza 1, 84-252 Orle, 

2. Kupujący do zgłoszenia obowiązany jest dołączyć 

swoje dane kontaktowe oraz dokument gwarancyjny 

wraz z dowodem zakupu i zdjęciami ukazującymi 

wadę przedmiotu sprzedaży, 

3. Zgłoszenie wady rozpoznawane jest na podstawie 

zdjęć i dostarczonych przez Kupującego opisów. 

Należy przesłać zdjęcia wady (materac bez pokrowca 

z pomiarami wady oraz ze zdjęciem stelaża, na jakim 

użytkowany jest materac). Jeśli przesłana 

dokumentacja nie będzie wystarczająca, Gwarant 

skontaktuje się z Kupującym celem uzupełnienia 

informacji.  

 

II. Procedura postępowania w przypadku 

reklamacji  

1. Na podstawie dostarczonych zdjęć Serwis dokonuje 

wstępnej kwalifikacji wady. Jeśli dokumentacja jest 

niedostateczna i nie pozwala na jednoznaczne 

stwierdzenie wady oraz jej przyczyny, Gwarant może 

zażądać od Kupującego odesłania produktu do 

Gwaranta, celem oględzin, 

2. Po dotarciu do punktu serwisowego Gwaranta 

podejmowana jest decyzja co do naprawy  

lub wymiany materaca, 

3. Naprawiony lub nowy materac wysyłany jest  

do Kupującego na koszt Gwaranta, 

4. W przypadku uszkodzenia wkładu, wymieniany jest 

sam wkład, bez pokrowca, 
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