
TAMO to polska marka o europejskich standardach. Współczesne połączenie skandynawskiego designu 

i słowiańskiej mocy. Jesteśmy świadomi z czego tworzymy i dla kogo. Magia naszych mebli leży w ich jakości 

i niepowtarzalnych wzorach. Usytuowane w pomieszczeniu, emanują magiczną energią zaczerpniętą 

z pomorskiej krainy. Tworzymy dla Was już od wielu lat, z roku na rok wypełniając coraz więcej mieszkań, 

biur, hoteli i innych przestrzeni, nadając im magii i niepowtarzalnego charakteru.

TAMO Marcin Laskowski

ul.Polska 7

81-359 Gdynia

NIP 584 254 08 63

Nasz świat w Tamo zbudowany jest z dębowego drewna pod magicznym patronatem tamo (jap.), czyli jesionu. 

To niecodzienne połączenie daje nam inspirację, siłę i energię, by tworzyć z pasją. 

Dlatego też, świadomi materiałów, wybieramy jedynie certyfikowane drewno znanego pochodzenia. 

Nasza niewielka manufaktura mieści się w gdyńskim, zabytkowym, modernistycznym spichlerzu tytoniowym 

tuż nad brzegiem Bałtyku Południowego. Mając za oknem taflę morza, pełni inspiracji, robimy to na czym znamy się najlepiej. 

KARTA  GWARANCYJNA
KOLEKCJA MEBLI TAMO

Kiedy jesteś rodzicem, wiesz, że nawet najpiękniejszy 

mebel może się okazać niebezpieczny dla Twojego 

dziecka.

Choć trudno przewidzieć w jaki sposób Twoje dziecko 

postanowi użytkować mebel, należy pamiętać 

o podstawowych zabezpieczeniach.

Zapewnią one bezpieczeństwo zarówno dzieciom 

jak i długowieczność meblom.

Wszystkie meble, powinny być przymocowane 

dodatkowo do ściany, a wszelkie szuflady i drzwiczki 

powinny posiadać specjalne blokady tak by wykluczyć 

ewentualną utratę stabilności mebla. 

Dbając o bezpieczeństwo Twoje i Twojego dziecka 

zalecamy montaż zabezpieczeń jeszcze przed 

rozpoczęciem użytkowania mebla.

Pamiętaj aby meble obciążać równomiernie 

i z rozsądkiem. Zapewni to stabilność mebla i pozwoli 

uniknąć trwałych odkształceń powierzchni. 

Olejowoski w przeciwieństwie do lakierów, 

są ekologiczne i dużo łatwiej poddają 

się recyklingowi. Mają działanie antystatyczne, dzięki czemu 

na naszych meblach kurz osiada niechętnie.

W meblach z wykończeniem NATUR drobne rysy z łatwością 

można usunąć, nanosząc na nie ściereczką niewielką warstwę 

olejowosku.

Głębsze rysy nie wymagają ścierania całej 

powierzchni mebla, jak to się ma w przypadku popularnych 

lakierów, a jedynie w miejscu 

uszkodzenia.

 

Trzeba pamiętać o należytej ochronie mebla przed 

ekstremalnymi warunkami - zalegającą wodą, zbyt wysoką 

czy zbyt niską wilgotnością powietrza,

które są dla drewna szczególnie szkodliwe. 

Aby tego uniknąć, najlepiej zaopatrzyć 

się w higrometr lub rośliny wskazujące poziom wilgotności 

powietrza. Choć zaimpregnowane drewno jest odporne na 

działanie wysokich temperatur to miejscowo należy stosować 

podkładki ochronne.

W TAMO nasze drewno wykańczane jest olejowoskiem 

podkreślającym barwę oraz rysunek słojów. Olejowosk 

charakteryzuje się dobrymi parametrami ochronnymi 

przy zachowaniu cennych, naturalnych walorów drewna.

UWAGA! Olejowoski wymagają specjalnego traktowania. 

Należy uważać i nie eksponować mebli na działanie wody 

i innych płynów mogących pozostawić ślady na ich 

powierzchni. Do naczyń i przedmiotów należy stosować 

podkładki zapobiegające wnikaniu płynów i tłuszczu w 

strukturę drewna. Olejowosk nie chroni w 100% przed 

plamami i odbarwieniami.



PRZEDMIOT OBJĘTY GWARANCJĄ

MODEL MEBLA WYMIARY MEBLA

DATA ZAKUPU MEBLA nr zamówienia

FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI

IMIĘ I NAZWISKO ZGŁASZAJĄCEGO REKLAMACJĘ

ADRES

TELEFON I ADRES EMAIL ZGŁASZAJĄCEGO

POWÓD REKLAMACJI

DATA ZGŁOSZENIA REKLAMACJI PODPIS ZGŁASZAJĄCEGO

DATA PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA (TAMO) PODPIS SPRZEDAWCY (TAMO)

I. WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarantem oraz Producentem mebli TAMO jest Marcin Laskowski prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą TAMO Marcin Laskowski, ul.Polska 7, 81-359 Gdynia, NIP 584 254 08 63,  ; adres poczty elektronicznej: hello@tamo.design 
2. „Nabywca” oznacza konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze 
zm.), który nabył mebel wyprodukowany przez Producenta do osobistego użytku”.
3. „Niniejsza Karta Gwarancyjna jest dokumentem gwarancyjnych w rozumieniu art. 577² ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. 
Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.).”
4. Gwarancja obejmuje produkty zakupione i użytkowane na terenie Polski.
5. Karta Gwarancyjna jest ważna po okazaniu dowodu zakupu oraz gdy jest podpisana przez Nabywcę na dowód przyjęcia i zaakceptowania 
warunków w niej zawartych. UWAGA: Nieprawidłowo lub niekompletnie wypełniona
karta jest nieważna i może nie być rozpatrzona przez producenta.
6. Producent zapewnia dobrą jakość i prawidłowe funkcjonowanie mebli, na które wydana jest niniejsza Gwarancja, na zasadach i warunkach w 
niej określonych.
7. Termin gwarancji wynosi dwa lata od daty sprzedaży mebli, pod warunkiem ich właściwego zmontowania i ustawienia oraz przy zachowaniu 
prawidłowych zasad użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem.
8. „Gwarancja obejmuje wyłącznie wady mebli powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. 
Producent nie odpowiada z tytułu udzielonej gwarancji za utracone przez Nabywcę korzyści oraz szkodę, którą Nabywca poniósł przez to, 
że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wadyw produkcie”.
9. Gwarancją nie są objęte:
a. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego bądź nieostrożnego przenoszenia mebli oraz montażu, jak również wynikłe po sprzedaży ze 
zdarzeń losowych i innych okoliczności.
b. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z zasadami użytkowania, przechowywania i konserwacji mebli.
c. Uszkodzenia wynikłe z naprawy lub przeróbki mebli wykonanej przez Nabywcę lub na zlecenie Nabywcy.
d. Zmiany zachodzące w meblach, będące efektem naturalnych procesów starzenia (zmiany barwy i połysku drewna).
e. Różnice w odcieniu elementów wykonanych z naturalnego drewna użytego do produkcji, które zależne są od warunków siedliskowych drzew.
f. Wady wynikające z niewłaściwego zmontowania i ustawienia produktów oraz z nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem 
użytkowania produktów.
g. Wady wynikające z zabrudzeń i zaplamienia powierzchni mebli olejowanych.
10. „Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku niewłaściwego użytkowania mebli.
11. „Reklamację z tytułu wad objętych gwarancją Nabywca zgłasza Producentowi niezwłocznie po ich ujawnieniu, jednak nie później niż w ciągu 
14 dni od wykrycia wady. Zgłoszenie reklamacyjne Nabywca przesyła do Producenta na jego adres korespondencyjny lub poczty elektronicznej, 
przedstawiając opis i zdjęcia uszkodzenia, dowód zakupu oraz kartę gwarancyjną.”
12. „Producent odniesie się do zasadności zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Producent może w tym czasie wykonać oględziny reklamowanego mebla w miejscu, w którym się znajduje.”
13. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty uznania roszczeń Nabywcy, nie później jednak niż w ciągu
28 dni od daty ich zgłoszenia. Za zgodą Nabywcy może być ustalony inny termin wykonania reklamacji.
14. Zwłoka w wykonaniu reklamacji nie zachodzi, gdy oględzin, wymiany lub naprawy nie wykonano z przyczyn leżących po stronie Nabywcy.
15. Jeżeli charakter wad nie wymaga ich usuwania w warunkach fabrycznych, naprawy gwarancyjnej dokonuje się u Nabywcy.
16. „Gwarancja obejmuje wyłącznie uprawnienie do żądania naprawy mebli. W szczególnych wypadkach Producent może zdecydować o wydaniu 
nowego mebla zamiast naprawy.” 
17. Oceny charakteru wady i sposobu rozpatrywania i wykonania reklamacji dokonuje Producent.
18. „Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających
z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zamieszczonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.).”
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II.


