
SZANOWNY KLIENCIE,
Dokonałeś  właściwego  wyboru  i  stałeś  się  użytkownikiem  nowoczesnej  i  funkcjonalnej  stolarki  okiennej.  Nasze  okna  i  drzwi  balkonowe 
produkowane są już od kilku lat i  cieszą się bardzo dobrą opinią, na którą w pełni zasługują.  Zastosowane w naszych oknach i drzwiach 
balkonowych rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne i materiałowe sprawiają, że przy prawidłowej obsłudze i konserwacji, możesz liczyć na 
ich klikudziesiecioletnią niezawodną eksploatację.
Nasze okna powstają dzięki współpracy z największymi światowymi potentatami i najlepszymi firmami w dziedzinie technologii, produkcji profili,  
okuć oraz innych materiałów niezbędnych do produkcji naszych wyrobów.  W naszych oknach stosujemy najnowsze rozwiązania techniczne i 
osiągnięcia producentów systemów okiennych PLUSTEC i ALUPLAST, nowoczesne okucia obwiedniowe systemu “AutoPilot” renomowanej 
firmy  WINKHAUS  oraz  najwyższej   jakości,  potwierdzonej  certyfikatami  szyby  zespolone.  Jesteśmy  przekonani,  że  dzięki  temu  również 
Państwo, dołączycie do grona zadowolonych użytkowników  naszych wyrobów. 

Warunki gwarancji
1. “DOMEL” Sp. z o.o. w Łomży, jako Producent okien i drzwi balkonowych z PVC, zwanych dalej “wyrobami”, gwarantuje wysoką jakość 

wyrobów,  których  dotyczy  niniejsza  karta  gwarancyjna,  odpowiadającą  wymaganiom  obowiązujących  norm,  przepisów prawnych oraz 
właściwej aprobaty  technicznej.

2. Gwarancja obejmuje ukryte wady wykonania wyrobu lub użytych materiałów, w tym:
2.1. Profili PVC -w zakresie stabilności wymiarów,  kształtu oraz barwy, a także wytrzymałości połączeń konstrukcyjnych profili -

przez okres 5 lat.
2.2. Okuć okiennych – w  zakresie sprawności działania oraz trwałości elementów okuć  - przez  okres 5 lat.
2.3. Pakietów szybowych – w zakresie szczelności szyb zespolonych - przez okres 5 lat.
2.4. Uszczelek przylgowych oraz przyszybowych – w zakresie ich elastyczności i stabilności kształtu - przez okres 3 lat.

3. Okres gwarancji liczy się od daty sprzedaży, przy czym roszczenia Klienta z tytułu gwarancji mogą być uwzględnione po uregulowaniu 
wszelkich należności na rzecz Dostawcy.

4. Producent zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek wyrobów, ujawnionych w okresie gwarancji.
5. Naprawa gwarancyjna  nie  obejmuje  czynności  przewidzianych  w instrukcji  obsługi,  użytkowania  i  konserwacji,  do  których  wykonania 

zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
6. Klient zobowiązany jest  do dokonywania na własny koszt  okresowych przeglądów oraz czyszczenia i  konserwacji  wyrobów, zgodnie z 

instrukcją obsługi, użytkowania i konserwacji, w celu zapewnienia ich prawidłowego działania.
7. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej w  punkcie sprzedaży , w którym dokonano zakupu wyrobu.
8. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać opis ujawnionej usterki oraz nazwę  firmy, która wykonała montaż wyrobu.
9. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest okazanie wypełnionej Karty Gwarancyjnej oraz podanie numeru faktury  lub umowy.  
10. Gwarancją objęte są wyroby

10.1. składowane i magazynowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000:1996; 
10.2. nie noszące śladów  uszkodzeń mechaniczych lub niedozwolonych zmian konstrukcyjnych;
10.3. prawidłowo  eksploatowane i konserwowane.

11. Gwarancja obejmuje wyroby prawidłowo zamontowane i właściwie użytkowane. 
12. Gwarancją objęte są wszelkie ujawnione w czasie eksploatacji wady wyrobu, z wyjątkiem: 

12.1. Uszkodzeń mechanicznych lub chemicznych wyrobu oraz uszkodzeń wywołanych wysoką temperaturą.
12.2. Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą obsługą, użytkowaniem lub konserwacją.
12.3. Wad i uszkodzeń powstałych wskutek nieprawidłowego montażu.
12.4. Wad spowodowanych samowolną naprawą, przeróbką lub zmianami konstrukcyjnymi.
12.5. Uszkodzeń szyb zespolonych  (pęknięcie,  zbicie,  porysowanie powierzchni  zewnętrznych oraz plamy,  wykwity na powierzchniach 

zewnętrznych wywołane środkami chemicznymi lub czynnikami termicznymi).
12.6. Wadliwego  działania  lub  uszkodzeń  elementów  okuć  wywołanych  zanieczyszczeniem  (np.  zaprawą),  niewłaściwą  obsługą  lub 

brakiem okresowej konserwacji.
12.7. Uszkodzeń i wad wyrobów powstałych na skutek działania osób trzecich,  zdarzeń losowych  lub klęsk żywiołowych.

13.  Producent jako gwarant zastrzega sobie prawo  do:
13.1. oceny i kwalifikacji wady wyrobu będącego przedmiotem  reklamacji
13.2. wyboru sposobu załatwienia reklamacji:

✔ naprawy względnie wymiany wadliwego elementu lub całego wyrobu.
✔ udzielenia bonifikaty odpowiadającej obniżeniu wartości wyrobu wskutek stwierdzonej  niezgodności wyrobu z umową.

14. Udzielenie bonifikaty jest możliwe wyłącznie na wniosek Klienta, w  przypadku niezgodności wyrobu z umową nie wpływającej na jego 
właściwości  techniczno-użytkowe.

15. Producent  zobowiązuje się do dokonania oględzin reklamowanego wyrobu i  oceny zasadności  reklamacji  w  ciągu 28 dni od daty jej 
zgłoszenia.

16. Serwis gwarancyjny usunie stwierdzoną wadę (dokona naprawy)  w  możliwie  najkrótszym terminie,  nie dłuższym niż 30dni od daty 
oględzin. Termin ten może zostać zmieniony w uzgodnieniu z Klientem z ważnych przyczyn obiektywnych  np. rodzaj naprawy, warunki 
atmosferyczne.

17. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji, wszelkie koszty z tym związane ponosi Klient.
18. Gwarancja na zakupione produkty DOMEL nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z ewentualnych 

niezgodności towaru z umową.
19. Gwarancja  wygasa  po upływie  okresów określonych  w  punkcie  2.  Klient  traci  uprawnienia  w tytułu  gwarancji  w każdym  przypadku 

dokonania  montażu,  użytkowania  lub  konserwacjii  wyrobów w sposób  niezgodny  ze  wskazówkami  określonymi  przez  Producenta  w 
niniejszej karcie gwarancyjnej oraz:

✔ “Instrukcji obsługi, użytkowania i konserwacji stolarki PVC”;
✔ “Instrukcji montażu okien i drzwi balkonowych z PVC”.

................................................................
       (Data sprzedaży)

................................................................. ................................................................
             (pieczęć i podpis Sprzedawcy)                   (podpis Klienta)

KARTA GWARANCYJNA
DO FAKTURY NR ........................................................ Z DNIA ..............................


