
1. Producent udziela gwarancji na drzwi na okres dwóch lat od daty sprzedaży.

2. Bieg gwarancji rozpoczyna się z chwilą wydania wyrobu, jednakże jakiekolwiek uprawnienia z tytułu 
gwarancji mogą być wykonywane przez Kupującego dopiero po uiszczeniu wszystkich należności na rzecz 
Producenta.

3. Producent gwarantuje wysoką jakość dostarczanego produktu.

4. W okresie gwarancyjnym Producent zobowiązuje się dokonywać bezpłatnie napraw wad ukrytych 
ujawnionych w czasie eksploatacji.

5. Gwarancja obejmuje drzwi:

 - składane, magazynowane zgodnie z wymogami PN-B-05000, tj. w pomieszczeniach krytych, suchych i 
przewiewnych,

 - wbudowanie zgodnie z instrukcją montażu,

 - nie noszące śladów zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika,

 - prawidłowo użytkowane, a w szczególności pomieszczenia powinny posiadać sprawną wentylację, 
wilgotność względna powietrza w pomieszczeniach nie powinna przekraczać 60%.

 - do mycia drzwi należy używać łagodnych środków myjących ogólnego przeznaczenia, aby nie uszkodzić 
powłok lakierniczych,

 - powłoka malarska powinna być konserwowana środkami do pielęgnacji powłok lakierniczych,

6. Wbudowanie drzwi powinno być dokonane po wykonaniu wszelkich prac mokrych w budynku 
(tynkowanie, wylewanie posadzek, malowanie, surowy stan budynku)

7. Drzwi muszą być chronione przed bezpośrednimi opadami atmosferycznymi.

8. Gwarancja nie obejmuje drzwi:

 - z wadami i uszkodzeniami mechanicznymi

 - z samodzielnym dokonywaniem przeróbek

 - wskutek wadliwego wbudowania niezgodnie z zaleceniami Producenta

 - z wadami wynikającymi z niewłaściwego transportu, przechowywania lub użytkowania

 - przebarwieniami (np. zmiany biologiczne) i uszkodzeniami wskutek pęcznienia drewna 
spowodowanego względną w ilgotnością powietrza w pomieszczeniu przekraczają 60% 

 - z rozregulowanymi okuciami z pęknięciami szyb 

 - uszkodzoną powłoką malarską z przyczyn niezależnych od Producenta (np. przez przyklejanie taśm 
klejących), użycie do mycia niewłaściwych środków (np. zawierających rozpuszczalniki, substancje 
agresywne i ścierające)

 -  uszkodzonych z powodu wypadków losowych niezależnych od Producenta i warunków eksploatacji 
(powódź, pożar, dewastacja itp.)

9. Nie będzie uznawana reklamacja z tytułu naturalnej zmiany barwy drewna pod powłokami lazurującymi, 
spowodowane długotrwałym działaniem promieni słonecznych.

10. Producent jako gwarant zastrzega sobie prawo do oceny i kwalifikacji uszkodzeń.

11. Zgłoszenie reklamacji powinno być złożone w formie pisemnej w punkcie w którym dokonano zakupu.

12. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty z tym związane ponosi Kupujący.

13. W sprawach nie objętych warunkami gwarancji mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

14. Zakup wyrobu jest jednoznacznym przyjęciem warunków gwarancji.
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