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CZY SZUKAMY MATERACA TYLKO DLA SIEBIE, CZY TEŻ MA TO BYĆ 
MATERAC DLA PARY?

Jeżeli dla dwojga, to warto sprawdzić, czy różnicie się Państwo preferencjami co do twardości materaca oraz 
czy zdarza się, że podczas gdy jedno z Was śpi, drugie np. czyta. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom 
stworzyliśmy materace by każda ich połowa była innej twardości.

JAK TWARDY MATERAC JEST DLA MNIE NAJWYGODNIEJSZY?

W zależności od naszej wagi i sylwetki różnie odczuwamy twardość materaca. Odpowiednią do naszych 
potrzeb twardością materaca będzie taka, przy której nie będziemy się w niego nadmiernie zapadali
a jednocześnie spali wygodnie. Dlatego musi być ona dobierana indywidualnie. Gorąco zapraszamy do 
osobistego przetestowania materacy SenActive w sklepie. Czujcie się Państwo swobodnie prosząc sprzedaw-
cę o możliwość     położenia się na materacu, aby sprawdzić go w takiej pozycji, jak podczas snu. Pamiętajmy, 
że właściwie testujemy materac, gdy na nim leżymy a nie siedzimy.

CZY MAM ODPOWIEDNI STELAŻ ?

Pamiętajcie Państwo, że decydując się na zakup materaca jednocześnie powinniście pamiętać o doborze 
odpowiedniego stelaża, który nie tylko znacznie wpływa na trwałość materaca ale również podnosi komfort 
snu. Bardzo istotne jest, aby przerwy pomiędzy listwami lub talerzykami nie przekraczały 4 cm. Tylko takie 
rozwiązania zapewnią prawidłową pracę materaca oraz nie spowodują jego  zniszczenia.

GWARANCJA SENACTIVE
§ 1

1. Niniejsza karta gwarancyjna jest dokumentem gwarancyjnym, w 
rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach 
sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, 
poz. 1176), wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 96/2004 poz. 959), 
zatem dotyczy tylko sprzedaży na rzecz Konsumentów.
2. Użyte w karcie gwarancyjnej sformułowania oznaczają:
Gwarant – BFM Sp. z o. o. producent/sprzedawca Wyrobów, których 
dotyczy niniejsza karta gwarancyjna z siedzibą w Bytomiu kod pocztowy 
41-907 przy ul. Zabrzańskiej 5. Wyrób – każdy gotowy produkt marki 
Senactive. Sprzedający – przedsiębiorca zajmujący się sprzedażą Wyrobów 
Gwaranta.
Kupujący – osoba fizyczna nabywająca Wyrób w celu niezwiązanym z 
prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą.
3. Warunkiem skutecznego złożenia reklamacji jest okazanie przez 
Kupującego dowodu zakupu wystawionego przez Sprzedającego (faktura, 
paragon, itp.)

§ 2
1. Gwarancja udzielana jest na czas określony liczony od daty sprzedaży 
Wyrobu udokumentowanej fakturą bądź paragonem.
a) okres gwarancji wynosi: 2 lata na Wszystkie produkty. Wyjątek stanowią 
jedynie elementy produktów objęte wydłużonym okresem gwarancji 
wymienione poniżej.
b ) wydłużony okres gwarancji do 7 lat: obejmuje wyłącznie wkład piankowy 
materaców Exclusive; Millenium; Solano, Levante
c) wydłużony okres gwarancji do 15 lat: obejmuje wyłącznie sprężynę typu 
X-Coil
d) wydłużony okres gwarancji do 10 lat: obejmuje wyłącznie wkład 
piankowy materaców Galaxy Thermo Outlast; Jupiter Airflow Outlast

2. W razie wystąpienia wad w Wyrobie, Kupujący zobowiązany jest do 
niezwłocznego zawiadomienia o tym Sprzedającego, w formie pisemnego 
zgłoszenia reklamacyjnego, zawierającego dokładny opis wady. 
W przypadku gdy Sprzedający zaprzestał prowadzenia działalności, kupujący 
zgłasza wady w Wyrobie bezpośrednio Gwarantowi.

§ 3
1. Gwarant zawiadamia Sprzedającego w formie pisemnej o przyjęciu lub 
odmowie przyjęcia reklamacji oraz o sposobie dalszego postępowania w 
terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. 
Informacja ta zostaje wysłana e-mailem.
2. W celu zapewnienia odpowiedniego zasobu informacji potrzebnego 
Gwarantowi do właściwej oceny zgłaszanej wady jakościowej Wyrobu, 
Sprzedający, w miarę możliwości, dostarcza Gwarantowi zdjęcia wyraźnie 
ilustrujące zgłaszaną wadę.
3. W razie niemożności oceny zasadności reklamacji na podstawie 
dostarczonych zdjęć, Gwarant w ramach postępowania reklamacyjnego może 
zażądać udostępnienia przez Kupującego lub Sprzedającego Wyrobu celem 
przeprowadzenia oględzin.
4. Oględziny mogą zostać przeprowadzone na terenie kraju:
- w siedzibie lub magazynie Sprzedającego
- w miejscu znajdowania się Wyrobu
- w siedzibie Gwaranta, jeśli z przyczyn technicznych oględziny są niemożliwe  
  w innym miejscu.

Jeśli oględziny mają zostać przeprowadzone przez Gwaranta w siedzibie lub 
magazynie Sprzedającego lub w innym miejscu znajdowania się Wyrobu, 
Sprzedający powiadamia Gwaranta o możliwym terminie dokonania oględzin. 
Powiadomienie następuje drogą faksową, e-mailową (reklamacje@senac-
tive.pl) lub pisemną na adres siedziby firmy. Jeśli Wyrób musi zostać 
przetransportowany do siedziby Gwaranta na oględziny lub naprawę, 
Sprzedający lub Kupujący powinien zadbać o właściwe zabezpieczenie 
Wyrobu na czas transportu. Wyrób trafiający do Gwaranta na oględziny musi 
mieć na opakowaniu oznaczenie podające numer zgłoszenia reklamacyjnego 
wg ewidencji Gwaranta lub numer zgłoszenia wg ewidencji Sprzedającego 
oraz nazwę Sprzedającego.
Wadliwy Wyrób zostanie odebrany przez Przedstawiciela Gwaranta lub 
poprzez firmę kurierską od Sprzedającego niezwłocznie od otrzymania 
zawiadomienia o przyjęciu zgłoszenia reklamacyjnego. Wyrób powinien być 
czysty i suchy. Koszty przewozu ponosi Gwarant.
W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, naprawa bądź wymiana 
Wyrobu na nowy zostanie przeprowadzona niezwłocznie. Okres naprawy 
gwarancyjnej przedłuża odpowiednio czas udzielonej gwarancji.
5. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę i wymianę uszkodzonych kompo-
nentów. 
Gwarancja producenta nie obejmuje:
a) uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego oraz nieostrożnego 
przewozu, przenoszenia oraz montażu, jak również wynikających po 
sprzedaży ze zdarzeń losowych,
b) uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego oraz niezgodnego z 
zasadami używania, przechowywania, konserwacji, czyszczenia (wilgotność, 
temperatura, zalanie cieczą, zabrudzenie, nieprawidłowe podłoże). 
Materace podczas użytkowania powinny leżeć na powierzchni elastycznej. W 
przypadku stelaży przerwy pomiędzy listwami/elementami nośnymi nie 
powinny przekraczać 4cm,
c) naturalnego zużycia poszczególnych elementów lub całości,
d) wady i uszkodzenia, w wyniku których obniżono cenę Wyrobu,
e) o wadzie materaca nie stanowi zapach komponentów użytych do jego 
produkcji, szczególnie w   pierwszym   okresie   użytkowania. Wszystkie   
komponenty   używane w procesie produkcji posiadają atesty bezpieczeńst-
wa wyrobu i nie są szkodliwe dla zdrowia,
f) o wadzie materaca nie stanowią dźwięki wydawane przez materac.
6. Gwarant zastrzega, że tolerancja wymiarów Wyrobu wynosi 1% względem 
wymiaru deklarowanego.
7. Materace odzyskują swój rozmiar po 3-4 dniach użytkowania.
8. Materace z rdzeniem lateksowym powinny być przed użytkowaniem 
wstrząśnięte.
9. Pokrowce przeznaczone do prania posiadają zamki umożliwiające ich 
zdejmowanie oraz wszywki z informacją o sposobie prania.

§ 4
1. Gwarant oświadcza, że niniejsza gwarancja na sprzedany Wyrób nie 
wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających 
z niezgodności Wyrobu z umową.


