
 
 
 

KARTA GWARANCYJNA  

Skrzydło drzwiowe płytowe 
 

WARUNKI GWARANCJI 
 
1. Producent udziela gwarancji na dostarczony towar na okres 12 m-cy od daty sprzedaży. Ujawnione w tym okresie wady będą 

rozpatrywane w terminie 21 dni od daty zgłoszenia.  

2. Do korzystania ze świadczeń z tytułu gwarancji konieczne jest posiadanie karty gwarancyjnej.   
3. Gwarancja obejmuje naprawę wad ujawnionych w czasie eksploatacji, a ukrytych i niewidocznych podczas zakupu.   
4. Przycięcie skrzydła świadczy o tym iż klient przyjął towar pod względem jakościowym.   
5. Zgłoszone wady i uszkodzenia przyjmowane są w punkcie, w którym dokonano zakupu, w formie pisemnej. Podstawą przyjęcia 

reklamacji jest posiadanie karty gwarancyjnej i rachunku kupna towaru oraz szczegółowego opisu wady.  

6. Widoczne zastrzeżenia jakościowe należy zgłaszać sprzedawcy przed upływem 30 dni od daty zakupu, a bezwzględnie przed zamontowaniem.  
 
7. Reklamacje ilościowe, wymiarowe, funkcji oraz inne wady jawne muszą być zgłaszane przy odbiorze pod rygorem utraty gwarancji.   
8. Wady ukryte powinny być zgłaszane w ciągu 7 dni od daty ich wystąpienia.   
9. Skrzydło należy montować zgodnie z przeznaczeniem.   

10. Gwarancja traci ważność z powodu:   
Wystąpienia uszkodzeń mechanicznych (np. zarysowania)  
Uszkodzenia okleiny z przyczyn nie zależnych od produ-

centa (np. użycie niewłaściwych środków do mycia, taśm 

zabezpieczających, itp.)  
Zmian konstrukcyjnych .  
Niewłaściwego transportu i przechowywania. 

Nieprawidłowego montażu i użytkowania. 

Niewłaściwego zabezpieczenia przed wilgocią. 

Wad powstałych w skutek niedbałości kupującego lub 

jego niewiedzy.  
11.   Gwarancja nie uwzględnia:  

Wad nie istotnych tzn. takich, które pozostają nie 

widoczne po zamontowaniu lub nie mają wpływu na 

wartość użytkową skrzydła.  
Wyroby na które została obniżona cena.  
Uszkodzeń powstałych na skutek zdarzeń losowych i 

klęsk żywiołowych.  
12.   Zobowiązania i odpowiedzialności nabywcy i producenta:  

Nabywca zobowiązany jest udostępnić reklamowany 

towar w terminie wyznaczonym przez producenta, celem 

oględzin i usunięcia usterek.  
Odpowiedzialność producenta z tytułu usterek nie może 

przekroczyć wartości zakupu towaru.  
Klient posiada prawo do wymiany towaru na nowy lub 

zwrot pieniędzy, jeśli przedstawiciel zakładu stwierdzi, że 

wady występujące w wyrobie są niemożliwe do usunięcia. 

Klient jest zobowiązany do zwrotu wymienionego towaru.  
W przypadku reklamacji skrzydeł drzwiowych, które nie 

zostały zamontowane nabywca zobowiązany jest do do-

starczenia ich do punktu sprzedaży.
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