
WARUNKI GWARANCJI:

1. Dowód zakupu drzwi w sieci sprzedaży i prawidłowo wypełniona karta 
gwarancyjna.
2. Montaż wykonany przez osoby znające zasady sztuki budowlanej.
3. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić jakość i kompletność 
zakupionego towaru oraz czy wielkość, kierunek otwierania się drzwi był zgodny 
z zamówieniem klienta.
4. Wady jawne - powinny być reklamowane w ciągu 14 dni od daty zakupu, ale 
nie później niż przed zamontowaniem drzwi.
5. Dokonanie zakupu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków 
gwarancji.
6. Sposób i miejsce załatwienia reklamacji jest ustalony przez dystrybutora z 
klientem.
7. W przypadku wymiany wadliwych elementów na nowe odbiorca zobowiązany 
jest do wydania reklamowanych elementów z chwilą otrzymania towaru wolnego 
od wad.
8. Sprzedawca ponosi koszty dostarczenia wyrobów w ramach reklamacji do 
odbiorcy.
9. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji sprzedawca zastrzega sobie prawo 
do obciążenia klienta kosztami związanymi z całą procedurą reklamacyjną.

GWARANCJA TRACI WAŻNOŚĆ W PRZYPADKU:

a) Niewłaściwego montażu patrz zalecenia montażu drzwi
b) Niewłaściwego przechowywania lub transportu
c) Stosowania przeróbek
d) Uszkodzeń powstałych poza punktem sprzedaży i dystrybucji
e) Uszkodzeń farby niezgłoszonych w chwili zakupu (należy dokonać oględzin 
zewnętrznych czy nie ma jakichkolwiek uszkodzeń zewnętrznych)

PRODUCENT UDZIELA 12 MIESIĘCZNEJ GWARANCJI OD DATY ZAKUPU.

W przypadku zgłoszenia reklamacji producent zobowiązuje się do:

- Załatwienia reklamacji w ciągu 21 dni od dnia otrzymania przez klienta 
pisemnego zgłoszenia reklamacji wraz z przedstawieniem niniejszej karty 
gwarancyjnej, dokumentu zakupu w sieci sprzedaży.
- Producent w tym terminie zobowiązuje się do usunięcia wad (jeżeli są 
uzasadnione)
- Producent wymieni na towar wolny od wad w przypadku braku możliwości ich 
usunięcia.

KARTA GWARANCYJNA

DRZWI ZEWNĘTRZNE PCV

WYPEŁNIA PUNKT SPRZEDAŻY:

DATA SPRZEDAŻY:.....................................................................................

NUMER FAKTURY/PARAGONU.................................................................

PODPIS I PIECZĄTKA PUNKTU HANDLOWEGO

WYPEŁNIA FIRMA MONTUJĄCA:

DATA MONTAŻU:.........................................................................................

PODPIS I PIECZĄTKA OSOBY MONTUJĄCEJ

 



OGÓLNE WYTYCZNE I ZALECENIA MONTAŻU DRZWI

Montaż drzwi powinien być wykonany przez osobę zorientowaną w montażu 
stolarki otworowej. Należy sprawdzić czy wymiary drzwi odpowiadają 
określonemu zamówieniu oraz czy zostały zachowane kąty proste ościeżnicy i 
skrzydła.
Ościeżnicę należy wprowadzić w otwór ościeża w ścianie. Przy pomocy 
odpowiednich klinów drewnianych lub klinów z tworzyw sztucznych należy 
unieruchomić ościeżnice w ościeżu wstawiając drzwi w taki sposób, aby był 
zachowany pion stojaka zawiasowego w obydwu płaszczyznach. Usytuowanie 
ościeżnicy w otworze pionowym powinno być takie, aby luz między ościeżnicą 
a płaszczyzną ościeża był możliwie równy w obwodzie. Po poprawnym 
ustawieniu ościeżnicy i sprawdzeniu pionu zawiasowego ościeżnicy należy 
unieruchomić ościeżnicę klinami na wysokości rogów i w miejscach gdzie będą 
wiercone otwory na kołki rozporowe (182mm/ 10mm). Ościeżnicę montujemy 
przy pomocy kołków lub kotw. po 4 szt. z każdej strony w równych 
odległościach oraz jednego kołka lub kotwy w górnej części ościeżnicy. 
Przerwę pomiędzy ościeżnicą a ościeżem wypełniamy budowlanym 
materiałem uszczelniającym.

TU NAKLEJ NALEPKĘ ZE
SKRZYDŁA


