
KARTA GWARANCYJNA                     

Data sprzedazży: ………………….  Nr faktury: ……………………

Podpis i pieczątka sprzedawcy: …………………………………………………………………………………
                                   

WARUNKI GWARANCJI

1. Firma P.P.H.U. „Profil” Roksana Wronka- Kacprowska jako producent stolarki PVC oraz sś lusarki 
aluminiowej gwarantuje ich wysoką jakosścś oraz sprawne działanie pod warunkiem przestrzegania 
wytycznych zawartych w „Instrukcji Uzżytkowania Stolarki z PVC”.
2.  Do korzystania ze sświadczenś  z tytułu gwarancji jest konieczne posiadanie oryginalnej karty 
gwarancyjnej.
3.  Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polski.
4.  Producent udziela gwarancji na dostarczone wyroby i towary w następującym wymiarze:

a) stolarka okienna z PVC na okres 60 miesięcy,
b) stolarka okienna nietypowa z PVC o kształtach łukowych na okres 24 miesięcy,
c) stolarka drzwiowa z PVC na okres 24 miesięcy,
d) sślusarka aluminiowa na okres 24 miesięcy,
e) drzwi wejsściowe z PVC i aluminium do obiektoś w uzżytecznosści publicznej i sklepoś w na okres 12

miesięcy,
f) gwarancją 12 miesięczną objęte są następujące elementy dodatkowe i towary: nawiewniki, 

pochwyty, samozamykacze, otwieracze do nasświetli, zamki, szyldy i wkładki drzwiowe 
(dotyczy stolarki drzwiowej z PVC i aluminium), elektrozaczepy, rolety zewnętrzne, roletki 
materiałowe, moskitiery, parapety, klamki okienne i drzwiowe.

5.  W przypadku, gdy na podstawie umowy z producentem kupującemu przysługuja inne warunki 
gwarancji, w stosunku do zawartych w niniejszej Karcie Gwarancyjnej, pierwszenś stwo mają 
postanowienia umowy.
6.  Okres gwarancji liczony jest od dnia dokonania odbioru produktu od Firmy  P.P.H.U. „Profil” Roksana
Wronka- Kacprowska, z tym, zże uprawnienia wynikające z tytułu gwarancji mogą bycś wykonane 
dopiero po całkowitym uregulowaniu nalezżnosści za dostarczone produkty.
7.  Okres gwarancji dla dostawy zastępczej, a więc nowego wyrobu, dostarczanego w zastępstwie 
wadliwego, wynosi 12 miesięcy, jednak nie mniej nizż  pozostały pierwotny okres gwarancji.
8.  Reklamacje nalezży zgłaszacś w formie pisemnej w punkcie sprzedazży, w ktoś rym dokonano zakupu. 
Podstawą przyjęcia reklamacji jest okazanie karty gwarancyjnej i dowodu zakupu wyrobu lub towaru. 
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawieracś szczegoś łowy opis usterki lub wady.
9.  Producent rozpatrzy reklamację nie poś zśniej nizż  w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenie 
reklamacyjnego.
10.  Wszystkie ujawnione wady będą usunięte w terminie 14 dni od uwzględnienia zgłoszenia 
reklamacyjnego. W przypadku bardziej skomplikowanych usterek lub wyroboś w nietypowych, czas ich 
usunięcia mozże się wydłuzżycś. Dokładny termin usunięcia usterek będzie kazżdorazowo uzgadniany z 
klientem.
11.  Sposoś b usunięcia wad i usterek pozostaje w gestii Firmy  P.P.H.U. „Profil” Roksana Wronka- 
Kacprowska.
12.  Gwarancja obejmuje naprawę wad ujawnionych w czasie eksploatacji, a ukrytych i niewidocznych 
podczas zakupu, wynikających z winy producenta.
13.  Gwarancja nie uwzględnia wad i usterek powstałych z winy uzżytkownika, jak roś wniezż  w wyniku:

a) zastosowania wyrobu lub towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem lub jego niewłasściwej 
obsługi,

b) zmian konstrukcyjnych lub napraw przeprowadzonych przez osoby do tego nieupowazżnione,



c) stosowania elementoś w pochodzących od innych producentoś w nizż  Firma  P.P.H.U. „Profil” 
Roksana Wronka- Kacprowska,

d) nieprawidłowego montazżu, a zwłaszcza niezgodnego z projektem, wytycznymi montazżu oraz 
sztuką budowlaną, 

e) braku udokumentowania lub nieprawidłowej regulacji (uzżytkownik zobowiązany jest do 
okresowych regulacji elementoś w okucś, przynajmniej raz w roku, wykonywanych odpłatnie 
przez sprzedającego),

f) braku udokumentowania lub nieprawidłowej konserwacji (np. stosowania do mycia 
niewłasściwych sśrodkoś w czyszczących; uzżytkownik jest zobowiązany do okresowych 
konserwacji przynajmniej raz w roku, wykonywanych odpłatnie przez sprzedającego),

g) działania czynnikoś w zewnętrznych, takich jak ogienś  czy substancje chemiczne
h) zuzżycia elementoś w
i) niewłasściwej wentylacji pomieszczenia.

14.  Gwarancja nie obejmuje:
a) regulacji okucś oraz konserwacji okien (uzżytkownik zobowiązany jest do okresowych regulacji 

elementoś w okucś oraz konserwacji wyroboś w i towaroś w, przynajmniej raz w roku, 
wykonywanych odpłatnie przez sprzedającego),

b) wad nieistotnych, tzn. takich, ktoś re pozostają niewidoczne po zamontowaniu lub nie mają 
wpływu na wartosścś uzżytkową wyroboś w i towaroś w,

c) usterek mechanicznych dodatkowych elementoś w stolarki (np. pochwyty, wkładki zamkoś w, 
automatyka drzwiowa itp.),

d) roszenia szyb tj. parowania szyb zewnętrznych i wewnętrznych. Ktoś re mozże wystąpicś w 
pomieszczeniach słabo ogrzewanych, o duzżej wilgotnosści powietrza z ograniczoną wentylacją,

e) uszkodzenś  mechanicznych i pęknięcś szyb powstałych w trakcie eksploatacji oraz wad 
dopuszczalnych zgodnie z obowiązującymi normami,

f) uszkodzenś  powstałych wskutek zdarzenś  losowych i klęsk zżywiołowych.
15.  Gwarancja traci wazżnosścś z powodu:

a) wystąpienia uszkodzenś  mechanicznych(np. Zarysowanś ) powstałych po odbiorze wyrobu lub 
towaru,

b) zbicia wkładu szybowego,
c) niewłasściwego transportu i przechowywania,
d) nieprawidłowego montazżu, uzżytkowania i konserwacji.

16.  Wady ukryte powinny bycś zgłaszane w ciągu 7 dni od daty ich wystąpienia.
17.  Klient zobowiązany jest do ilosściowego oraz jakosściowego odbioru wyroboś w i towaroś w w zakresie
wad jawnych, ktoś re nie mogą bycś podstawą reklamacji po dokonaniu odbioru. Za wady jawne uwazża 
się niezgodnosści: ilosściowe, wymiarowe, podziałoś w wewnętrznych, koloroś w i funkcji, a takzże 
mechaniczne uszkodzenia szyb i profili. Niezgodnosści te oraz inne wady jawne muszą bycś zgłoszone 
przy odbiorze pod rygorem utraty prawa do gwarancji. Producent nie ponosi kosztoś w związanych z 
demontazżem i montazżem stolarki z wadami jawnymi.
18.  Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnienś  kupującego, 
wynikających z niezgodnosści towaru z umową.
19.  Zobowiązania i odpowiedzialnosści nabywcy i producenta:

a) nabywca zobowiązany jest udostępnicś reklamowany towar w terminie wyznaczonym przez 
producenta, celem oględzin i usunięcia usterek,

b) nabywca zobowiązany jest do zerwania folii ochronnej z profili w ciągu 30 dni od daty 
zamontowania okien; producent nie ponosi odpowiedzialnosści za uszkodzenia okien 
spowodowane nie zdjęciem przez uzżytkownika folii ochronnych z profili

c) odpowiedzialnosścś producenta z tytułu usterek wyrobu nie mozże przekroczycś wartosści zakupu 
towaru,

d) producent nie odpowiada za straty powstałe w wyniku usterek okien (np. utrata zysku, koszty 
naprawy itp.).



OPIS NAPRAW GWARANCYJNYCH

Data i nr 
zlecenia

Data 
naprawy

Opis wykonywanej naprawy Podpis i pieczątka 
dokonującego naprawy

WYKAZ OKRESOWYCH REGULACJI ELEMENTÓW OKUĆ ORAZ KONSERWACJI WYROBÓW
I TOWARÓW

Data Zakres wykonanych czynnosści Podpis i pieczątka dokonującego 
regulacji lub konserwacji


