
2

Warunki gwarancji WI!NIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A 
DLA BRAM OTWOROWYCH 

DZI!KUJEMY ZA WYBÓR MARKI WI"NIOWSKI
Przypominamy Pa#stwu, $e tylko prawid%owy monta$, w%a&ciwa obs%uga oraz konserwacja produktu zapewniaj' pe%n' satysfakcj(  

oraz bezpieczne i d%ugoletnie u$ytkowanie.

Warunki gwarancji WI!NIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

DZI!KUJEMY ZA WYBÓR MARKI WI"NIOWSKI
Przypominamy Pa#stwu, $e tylko prawid%owy monta$, w%a&ciwa obs%uga oraz konserwacja produktu 
zapewniaj' pe%n' satysfakcj( oraz bezpieczne i d%ugoletnie u$ytkowanie.

I. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI
1. Gwarancja jest wa"na na terenie Polski i dotyczy produktów WI!NIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. z siedzib# 33-311 Wielog$owy 153  

– zwan# dalej Producentem – zakupionych i zainstalowanych na terenie Polski.
2.  Odpowiedzialno%& z tytu$u gwarancji dotyczy wy$#cznie wad powsta$ych z przyczyn tkwi#cych w produkcie, wyrobów sk$ado-

wanych i magazynowanych w pomieszczeniach krytych, suchych i przewiewnych, zamontowanych w normalnych warunkach 
%rodowiskowych. Gwarancja nie obejmuje uszkodze' powsta$ych w czasie transportu wykonywanego przez Zamawiaj#cego.

3. Podstaw# wnoszenia roszcze' z tytu$u gwarancji jest dowód zakupu oraz prawid$owo i kompletnie wype$niona karta gwaran-
cyjna (kart( gwarancyjn# wystawia Punkt Sprzeda"y), ksi#"ka raportowa bramy*** oraz potwierdzenie wykonania przegl#du 
okresowego.

4. Zg$oszenie reklamacyjne przyjmuje punkt, w którym produkt zosta$ zakupiony lub w przypadkach szczególnych (np. likwidacja 
punktu sprzeda"y) Producent.

5.  Zg$oszenie reklamacyjne powinno zosta& z$o"one niezw$ocznie (nie pó)niej ni" 14 dni) po stwierdzeniu wady lub usterki ni# 
wywo$anej w formie pisemnej. Wady jawne musz# by& zg$oszone przed zamontowaniem Produktu. U"ytkowanie wadliwego 
wyrobu jest zabronione, poniewa" mo"e spowodowa& zagro"enie bezpiecze'stwa dla U"ytkownika i w nieuzasadniony  
sposób zwi(kszy& zakres kosztów naprawy. Za szkody b(d#ce nast(pstwem u"ytkowania wadliwego lub uszkodzonego wyro-
bu Producent nie ponosi odpowiedzialno%ci.

6.  W ramach gwarancji Producent nie ponosi odpowiedzialno%ci za szkody jakie powstan# w sk$adnikach maj#tku U"ytkownika 
lub osób trzecich innych ni" przedmiot, którego dotyczy udzielona gwarancja. Odpowiedzialno%& Producenta jest ograniczona 
do warto%ci reklamowanego towaru dotkni(tego wad#.

II. OKRES GWARANCJI WYROBU
 – Gwarancj( na prawid$owe funkcjonowanie produktu Producent udziela na okres 2 lat od daty zakupu, jednak nie d$u"ej ni" 2 lata 

i 6 miesi(cy od daty produkcji podanej na tabliczce znamionowej produktu, pod warunkiem zamontowania i u"ytkowania 
produktu zgodnie z Instrukcj# Instalowania i Obs$ugi oraz przeznaczeniem.

 –  Gwarancj( na prawid$owe funkcjonowanie nap(du MOTO Producent udziela na okres 3 lat od daty zakupu, jednak nie 
d$u"ejni" 3 lat i 6 miesi(cy od daty produkcji, pod warunkiem zamontowania i u"ytkowania nap(du zgodnie z Instrukcj# 
Instalowania i Obs$ugi oraz przeznaczeniem.

 – Gwarancj( na prawid$owe funkcjonowanie nap(du METRO Producent udziela na okres 5 lat od daty zakupu, jednak nie d$u"ej 
ni" 5 lat i 6 miesi(cy od daty produkcji, pod warunkiem zamontowania i u"ytkowania nap(du zgodnie z Instrukcj# Instalowania 
i Obs$ugi oraz przeznaczeniem.

WYD)U*ONA GWARANCJA - EXTENDED CARE
Producent umo"liwia skorzystanie z programu wyd$u"onej gwarancji na automatyczne bramy gara"owe, segmentowe z nap(dem 
METRO i MOTO. Z nap(dem METRO ca$kowity okres ochrony gwarancyjnej b(dzie wynosi$ 5 lat od dnia sprzeda"y, ale nie 
wi(cej ni" 5 lat i 6 miesi(cy od daty produkcji wyrobu przy spe$nieniu okre%lonych warunków. Z nap(dem MOTO  ca$kowity okres 
ochrony gwarancyjnej b(dzie wynosi$ 3 lat od dnia sprzeda"y, ale nie wi(cej ni" 3 lat i 6 miesi(cy od daty produkcji wyrobu przy 
spe$nieniu okre%lonych warunków. Zasady i warunki programu: Wyd$u"ona Gwarancja EXTENDED CARE s# dost(pne na stronie 
www. wisniowski.pl/extendedcare.
OKRES GWARANCJI WYROBU – POSTANOWIENIA DODATKOWE

 – Z ochrony gwarancyjnej wy$#czone s# elementy, które podlegaj#, naturalnemu zu"yciu eksploatacyjnemu z uwagi na  
swoj# funkcj( lub w$a%ciwo%ci materia$u (np. bezpieczniki, baterie, uszczelki, uszczelnienia szczotkowe, os$ony pier%cieni,  
wieszaki bram roletowych, "arówki, akumulatory itp.).

 – Gwarancja na liny i spr("yny udzielana jest na wykonanie:
• 20 000 cykli w bramach PRIME, UniTherm, bramach serii UniPro ze spr("ynami skr(tnymi,
• 10 000 cykli w bramach Comforta ze spr("ynami skr(tnymi,
• 10 000 cykli w bramach serii UniPro ze spr("ynami naci#gowymi,
• 20 000 cykli w bramach UniPro SNP ze spr("ynami naci#gowymi,
• 22 000 cykli w bramach MakroPro INVEST w wykonaniu standardowym,
• 25 000 cykli w bramach MakroPro 2.0, MakroTherm w wykonaniu standardowym, 

jednak nie d$u"ej ni" 2 lata i 6 miesi(cy od daty produkcji.
 – Na prawid$owe funkcjonowanie nap(du METRO Producent udziela gwarancji na okres 5 lat od daty zakupu, jednak nie  
d$u"ej ni" 5 lat i 6 miesi(cy od daty produkcji podanej na tabliczce znamionowej produktu, pod warunkiem   zamontowania 
i u"ytkowania produktu zgodnie z Instrukcj# Instalowania i Obs$ugi oraz przeznaczeniem.

 – W bramach MakroPro 100 i MakroPro Alu 100 w wykonaniu standardowym gwarancja udzielana jest na wykonanie przez 
bram( 100 000 cykli, w tym na liny 25 000 cykli, jednak nie d$u"ej ni" 2 lata i 6 miesi(cy od daty produkcji.

 –  W bramach MakroTherm XXL gwarancja na spr("yny udzielana jest na wykonanie 15 000 cykli, gwarancja na liny udzielana 
jest na wykonanie 5 000 cykli jednak nie d$u"ej ni" 2 lata i 6 miesi(cy od daty produkcji.

 – W przypadku indywidualnego zamówienia w bramach MakroPro 2.0, MakroPro Alu 2.0 i MakroTherm, MakroPro INVEST,  
MakroTherm XXL gwarancja na spr("yny udzielana jest na wykonanie ilo%ci cykli okre%lonej w zamówieniu, jednak nie d$u"ej 
ni" 2 lata i 6 miesi(cy od daty produkcji.

 –  Gwarancja na wieszaki tj. elementy mocuj#ce kurtyn( bramy roletowej do wa$u nawojowego udzielana jest na wykonanie  
przez bram( 10 000 cykli, jednak nie d$u"ej ni" 2 lata i 6 miesi(cy od daty produkcji.

 – Gwarancja na bramy roletowe jest udzielana na wykonanie:
• 20 000 cykli w bramach BR-100,
• 10 000 cykli w bramach roletowych gara"owych, jednak nie d$u"ej ni" 2 lata i 6 miesi(cy od daty produkcji.

 – Gwarancja na przeszklenia w panelach aluminiowych bram segmentowych udzielana jest na okres 2 lat. Gwarancja 
nie dotyczy p(kni(& przeszkle', które spowodowane s# zewn(trznym, mechanicznym lub termicznym wp$ywem.

 – Z ochrony gwarancyjnej wy$#czone s# odkszta$canie szyb w bramach segmentowych (je"eli nie s# to odkszta$cenia trwa$e) 
wynikaj#ce z warunków atmosferycznych – ró"nice temperatury, wilgotno%& itp. 

 –  Dopuszcza si( odchylenia barwy przeszkle' pomi(dzy wyrobami skierowanymi do produkcji w ró"nych partiach produkcyjnych. 
 –  Z ochrony gwarancyjnej wy$#czone s# w przeszkleniach i okienkach wady optyczne, jak np. cienie, zmiana koloru, zmatowienie, 

pofalowania, powsta$e w wyniku wyt$aczania lub zadrapania p$yty. Wady te zostan# uznane jako reklamacja tylko wówczas,  
gdy s# wyra)nie widoczne bezpo%rednio po zamontowaniu bramy, zdj(ciu folii ochronnej i gdy s# widoczne w %wietle 
dziennym – bez stosowania optycznych %rodków pomocniczych – ogl#dane pod k#tem 90O  z  zewn#trz do wewn#trz 
z odleg$o%ci dwóch metrów, i które w znacz#cy sposób szkodz# ogólnemu wygl#dowi bramy.

 –  Z ochrony gwarancyjnej wy$#czone s# odkszta$cenia spr("yste paneli bram segmentowych i profili bram roletowych spowodo-
wane efektem bimetali a wynikaj#ce z ró"nicy temperatur pomi(dzy stron# zewn(trzn# i wewn(trzn#.

 –  !lady pozostawione na panelach bram segmentowych lub profilach bram roletowych podczas u"ytkowania s# wynikiem 
naturalnego zu"ycia wynikaj#cego z eksploatacji i s# wy$#czone z ochrony gwarancyjnej.

 – Roszenie si( profili aluminiowych oraz szyb w okienkach, przeszkleniach aluminiowych jest zjawiskiem naturalnym i jest wy$#-
czone z ochrony gwarancyjnej.

 – Wyst#pienie na elementach ocynkowanych tzw. „bia$ej korozji” sk$adaj#cej si( g$ównie z tlenku/wodorotlenku cynku, powsta-
$ej wskutek sk$adowania lub eksploatacji w warunkach o d$ugotrwa$ym zawilgoceniu) nie stanowi podstawy do reklamacji.

 –  W przypadku naprawy okres gwarancji ulega przed$u"eniu o czas trwania naprawy liczony od daty przyj(cia reklamacji 
przez Producenta, pod warunkiem, "e naprawa wynika$a z uzasadnionej reklamacji.

 –  Na zakupione cz(%ci zamienne, montowane po pierwotnym okresie gwarancji wyrobu, okres gwarancji wynosi 12 miesi(cy 
od daty zakupu. Po naprawie wyrobu przy u"yciu takich cz(%ci, gwarancj# s# obj(te wy$#cznie te cz(%ci. Wymienione cz(%ci 
przechodz# na w$asno%& Producenta lub firmy %wiadcz#cej us$ugi serwisowe, uprawnionej przez Producenta.

III. OKRES GWARANCJI ANTYKOROZYJNEJ WYNOSI:
Producent udziela gwarancji antykorozyjnej na okres 2 lat od daty zakupu, jednak nie d%u$ej ni$ 2 lata i 6 
miesi(cy od daty produkcji.

 – Gwarancja ulega skróceniu, gdy wyrób zosta$ zainstalowany w %rodowisku agresywnym:
 –  Wyroby eksploatowane w %rodowisku C4, C5-I, C5-M* oraz bli"ej ni" 500m od linii brzegowej morza s# wy$#czone 

z gwarancji antykorozyjnej.
 – Wyroby eksploatowane w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania inwentarza "ywego s# wy$#czone z gwarancji 

antykorozyjnej.
 – Niezabezpieczone fabrycznie kraw(dzie ci(cia lub wykonane w trakcie monta"u (ko'cówki linek, kraw(dzie otworów itp.) 

w odleg$o%ci do 10 [mm] od linii ci(cia s# wy$#czone z gwarancji antykorozyjnej.
 – Gwarancja nie obejmuje elementów cynkowanych, na których wady powsta$e w trakcie u"ytkowania nie przekrocz# 0,5% 

powierzchni ca$kowitej.

IV.  WARUNKI UDZIELANIA GWARANCJI NA POW)OKI NAK)ADANE METOD+ LAKIEROWANIA ORAZ 
OKLEINOWANIE

–  Gwarancja obejmuje przypadki braku przyczepno%ci farby, $uszczenia si( pow$oki, tworzenie si( p(cherzy i odprysków.

–  Gwarancja na pow$oki nak$adane metod# lakierowania wynosi 18 miesi(cy, obejmuje utrat( po$ysku i zmiany koloru zgodnie 
z warto%ciami parametru ΔE okre%lonymi:

 •  dla pow$ok na pod$o"u aluminiowym w za$#czniku nr 7 do wytycznych technicznych QUALICOAT www.qualipol.pl.
 •  dla pow$ok na pod$o"u stalowym w za$#czniku nr 1 do wytycznych technicznych QUALISTEELCOAT www.qualipol.pl.

–  Utrata po$ysku nast(puje wprost proporcjonalnie do ekspozycji s$onecznej, mo"liwe jest wyst(powanie plam i przebarwie' 
(nie obj(te gwarancj#).

–  Nie stanowi# wady ró"nice kolorystyczne w pow$oce wykonywanej technologi# okleinowania w zakresie tego samego wzoru 
i tego samego odcienia mniejsze ni" 15%.

–  Dopuszczalne s# ró"nice w odcieniach kolorów pomi(dzy wyrobami skierowanymi do produkcji w ró"nych partiach produkcyj-
nych oraz elementami wyrobów jak i samymi wyrobami wykonywanymi ró"nymi technologiami produkcyjnymi.

–  Gwarancja nie obejmuje elementów lakierowanych, na których wady powsta$e w trakcie u"ytkowania nie przekrocz# 0,25% 
powierzchni.

–  Normalnym procesem jest starzenie si( pow$oki lakiernicznej, na skutek czego mog# wyst#pi& ró"nice kolorystyczne pomi(dzy 
produktami wykonanymi z ro"nych materia$ów i malowanych w ró"nych technologiach.

–  Gwarancj# s# obj(te pow$oki na powierzchniach istotnie wa"nych z punktu widzenia wygl#du i u"yteczno%ci wyrobu. 
Nie w$#cza si( do powierzchni istotnie wa"nych kraw(dzi, wi(kszych wg$(bie' i powierzchni drugorz(dnych, miejsc podwie-
szania, miejsc nie pokrytych lakierem, kraw(dzi otworów i ci(& technologicznych.

–  Gwarancji nie podlegaj# pow$oki, których uszkodzenia zosta$y wywo$ane na skutek dzia$ania temperatury powy"ej 70OC 
na lakierowan# powierzchni(.

–  Gwarancja na pow$oki nak$adane jest udzielana pod warunkiem spe$nienia warunków i zasad konserwacji  
zamieszczonych w Instrukcji Instalacji i Obs$ugi lub dokumentacji powykonawczej dostarczonej wraz z wyrobem.

–  Wszystkie zauwa"one uszkodzenia pow$oki powinny by& natychmiast usuwane przez osoby kompetentne.
–  Ocena pow$oki malarskiej przeprowadzana jest zgodnie z wytycznymi QUALICOAT oraz QUALISTEELCOAT.
–  Ocena wzrokowa elementów u"ywanych na zewn#trz powinna by& realizowana nieuzbrojonym okiem z odleg$o%ci 5 m.

V. "WIADCZENIA GWARANCYJNE
1.  W okresie gwarancyjnym usuwane s# wszelkie udokumentowane wady produktu spowodowane stwierdzonymi wadami 

materia$owymi lub b$(dami w produkcji.
2.  Producent zobowi#zuje si( do naprawy wadliwego produktu lub wymiany produktu na nowy – o sposobie decyduje Producent. 

Powy"szy zapis nie wy$#cza mo"liwo%ci porozumienia si( w inny sposób, np. podj(cie ustale' w sprawie obni"enia ceny.
3.  Producent zobowi#zuje si( do wykonania naprawy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Okres naprawy 

Produktu mo"e ulec wyd$u"eniu w przypadku konieczno%ci wymiany podzespo$ów, które Producent musi sprowadzi& od poddo-
stawców lub ze wzgl(du na niekorzystne warunki pogodowe panuj#ce w miejscu za$atwienia reklamacji, które uniemo"liwiaj#  
przeprowadzenie procesu technologicznego wymaganego do naprawy, w takim wypadku okres wykonania naprawy 
nie b(dzie d$u"szy ni" 60 dni od dnia zg$oszenia reklamacji.

4.  W sytuacji, gdy naprawa produktu wymaga pracy na wysoko%ci powy"ej 2 m od poziomu gruntu, zg$aszaj#cy reklamacj( 
zapewni ekipie serwisowej bezpieczny dost(p do Produktu.

5.  Je"eli stwierdzono wyst(powanie wad pow$oki malarskiej po dokonaniu trwa$ego monta"u produktu (nie mo"na go zdemon-
towa&) Klient nie mo"e domaga& si( od Gwaranta ponownego malowania, w zaistnia$ej sytuacji Producent w przypadku 
uzasadnionych roszcze' dokona naprawy na miejscu u Klienta farbami renowacyjnymi, które mog# odbiega& odcieniem 
i struktur# od pow$oki oryginalnej.

"wiadczenia gwarancyjne nie b(d' realizowane w przypadku: 
1.  Usuni(cia lub zamazania uniemo"liwiaj#cego odczytanie tabliczki znamionowej.
2.  Uszkodze' powsta$ych na skutek niew$a%ciwego transportu, magazynowania wyrobu, w czasie instalowania lub na skutek 

u"ytkowania wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem.
3.  Uszkodze' b(d#cych nast(pstwem celowego dzia$ania.
4.  Monta"u dokonanego przez osob( niekompetentn#**, niezgodnie z Instrukcj# Instalowania i Obs$ugi lub niezgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej.
5.  Uszkodze' paneli stalowych i profili aluminiowych wype$nionych piank#, które powstan# w wyniku d$ugotrwa$ego dzia$ania 

temperatury otoczenia powy"ej 70OC.
6.  Obs$ugi nieodpowiedniej i niezgodnej z Instrukcj# Instalowania i Obs$ugi produktu lub u"ytkowania niesprawnego produktu.
7.  Dzia$ania czynników zewn(trznych takich jak: ogie', woda, sole, $ugi, kwasy, organiczne rozpuszczalniki zawieraj#ce estry, 

alkohole, aromaty, eter glikolowy lub chlorowane materia$y w(glowodorowe oraz inne agresywnie dzia$aj#ce substancje 
chemiczne (np. cement, wapno, %rodki %cieraj#ce i czyszcz#ce powoduj#ce ubytki materia$owe lub rysy), lub anormalnych 
warunków pogodowych, kl(sk "ywio$owych oraz zdarze' losowych.

8.  Uszkodze' spowodowanych bezpo%rednim dzia$aniem strumienia wody (np. przez wysokoci%nieniowy spryskiwacz wody).
9.  Zak$óce' w pracy urz#dzenia steruj#cego spowodowanych silnym polem elektromagnetycznym pochodz#cym 

od zlokalizowanych w pobli"u urz#dze' energetycznych lub radiowych.
10.  Uszkodze' lub wadliwego dzia$ania wyposa"enia elektrycznego lub elektronicznego powsta$ych nie z winy WI!NIOWSKI 

Sp. z o.o. S.K.A., a spowodowanych w szczególno%ci przez: wy$adowania atmosferyczne, zalanie p$ynami, udary  
mechaniczne, nieprawid$owe napi(cie zasilaj#ce, czy te" inne czynniki zewn(trzne.

11.   Przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez u"ytkownika lub osoby trzecie nieupowa"nione do takich zmian przez 
Producenta. 

12.  Napraw przeprowadzonych przez osoby niekompetentne** lub nieupowa"nione przez Producenta.
13.  Zastosowania cz(%ci zamiennych lub dodatkowych urz#dze' innych producentów ni" cz(%ci oryginalne Producenta,  

bez pisemnej zgody Producenta.
14.  Nie wykonania czynno%ci przewidzianych w Instrukcji Instalowania i Obs$ugi do wykonania których zobowi#zany jest u"ytkow-

nik produktu we w$asnym zakresie i na w$asny koszt.
15.  Nie wykonania p$atnego przegl#du okresowego produktu, przewidzianego w Instrukcji Instalowania i Obs$ugi potwierdzonego 

wpisem do karty gwarancyjnej, ksi#"ki bramy lub raportem wykonania przegl#du technicznego.
16.  Zastosowania bramy otworowej w %rodowisku o kategorii korozyjno%ci innej ni" C1, C2, C3 (wg PN-EN ISO 12944-2 oraz 

PN-EN ISO 14713).
17.    Zastosowania bramy otworowej w %rodowisku o podwy"szonej wilgotno%ci bez zastosowania w$a%ciwych technicznych 

%rodków zabezpieczaj#cych przewidzianych przez Producenta. 
18.   Je"eli U"ytkownik nie wyrazi zgody na usuni(cie wady w sposób okre%lony przez Producenta.

W przypadku stwierdzenia wady wyrobu mo$liwej do zg%oszenia w formie reklamacji przed jego zamon-
towaniem, Producent nie b(dzie zobowi'zany do poniesienia kosztów demonta$u i ponownego monta$u 
wyrobu w obiekcie, o ile w celu usuni(cia wady konieczne oka$e si( jego zdemontowanie.

VI. UWAGI KO,COWE
1.  Za$#cznikiem do produktu jest Instrukcja Instalowania i Obs$ugi, Karta Gwarancyjna oraz Ksi#"ka Raportowa je"eli jest  

wymagana.
2.  Koszty naprawy usterek i wad nie podlegaj#cych naprawie gwarancyjnej ponosi wzywaj#cy serwis Producenta.
3.  W przypadku konieczno%ci przekazania podzespo$u do ekspertyzy u dostawcy okres rozpatrzenia reklamacji mo"e 

ulec wyd$u"eniu.
4.  Gwarancja na sprzedany wyrób nie wy$#cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnie' kupuj#cego wynikaj#cych  

z przepisów o r(kojmi za wady rzeczy sprzedanej.
5.  Inne parametry produktów, które nie s# opisane w Warunkach Gwarancji s# okre%lone w Cennikach dla w$a%ciwej grupy 

produktowej w opisie standardowego wykonania.
6.  W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie maj# ogólnie obowi#zuj#ce przepisy prawa.
______________________________________________________________________________________

*   Stopie' korozyjno%ci %rodowiska wg PN-EN 12500 „Ochrona materia$ów metalowych przed korozj#. Ryzyko korozji 
w warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, okre%lenie i ocena korozyjno%ci atmosfery”, oraz wg PN-EN 12944-2:2010 
„Farby i lakiery – Ochrona przed korozj# konstrukcji stalowych za pomoc# ochronnych systemów malarskich”  
– Cz(%& 2: „Klasyfikacja %rodowisk”.

**   Osoba kompetentna – osoba zaopatrzona w niezb(dne instrukcje, odpowiednio wyszkolona, o kwalifikacjach 
 wynikaj#cych z wiedzy i praktycznego do%wiadczenia, zapewniaj#ca wykonanie monta"u w sposób prawid$owy 
 i bezpieczny.

***  Dotyczy bram przemys$owych z nap(dem dla których wydano ksi#"k( bramy.

Paweł Turek
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I. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI
1. Gwarancja jest ważna na terenie Polski i  dotyczy produktów WIŚNIOWSKI Sp. z  o.o. S.K.A. z  siedzibą  

33-311 Wielogłowy 153 - zwaną dalej Producentem - zakupionych i zainstalowanych na terenie Polski.
2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji dotyczy wyłącznie wad powstałych z przyczyn tkwiących w produkcie, wyrobów 

składowanych i magazynowanych w pomieszczeniach krytych, suchych i przewiewnych, zamontowanych w normal-
nych warunkach środowiskowych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w czasie transportu wykonywanego 
przez Zamawiającego.

3.  Podstawą wnoszenia roszczeń z tytułu gwarancji jest dowód zakupu oraz prawidłowo i kompletnie wypełniona karta 
gwarancyjna (kartę gwarancyjną wystawia Punkt Sprzedaży).

4. Zgłoszenie reklamacyjne przyjmuje punkt, w którym produkt został zakupiony lub w przypadkach szczególnych (np. 
likwidacja punktu sprzedaży) Producent.

5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać złożone niezwłocznie (nie później niż 14 dni) po stwierdzeniu wady lub uster-
ki nią wywołanej w formie pisemnej. Wady jawne muszą być zgłoszone przed zamontowaniem Produktu. Użytkowanie 
wadliwego wyrobu jest zabronione, ponieważ może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa dla Użytkownika i w nie-
uzasadniony sposób zwiększyć zakres kosztów naprawy. Za szkody będące następstwem użytkowania wadliwego lub 
uszkodzonego wyrobu Producent nie ponosi odpowiedzialności.

6. W ramach gwarancji Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie powstaną w składnikach majątku Użyt-
kownika innych niż przedmiot, którego dotyczy udzielona gwarancja.

II. OKRES GWARANCJI WYROBU
Gwarancję na prawidłowe funkcjonowanie produktu Producent udziela na okres 2 lat od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 
2 lata i 6 miesięcy od daty produkcji podanej na tabliczce znamionowej produktu, pod warunkiem zamontowania i użytko-
wania produktu zgodnie z Instrukcją Instalowania i Obsługi oraz przeznaczeniem.
OKRES GWARANCJI WYROBU - POSTANOWIENIA DODATKOWE
- Z ochrony gwarancyjnej wyłączone są elementy, które podlegają naturalnemu zużyciu eksploatacyjnemu z uwagi na 

swoją funkcję lub właściwości materiału (np. baterie, uszczelki, uszczelnienia szczotkowe, itp.).
- Gwarancja na szyby stosowane w stolarce aluminiowej i stalowej udzielana jest na okres 5 lat i dotyczy szczelności 

szyb zespolonych, utraty przezierności, utrzymania adhezji szyb wielowarstwowych (poza pasem brzeżnym o szero-
kości 100 mm od krawędzi szyby i krawędzi otworów). Gwarancja nie dotyczy pęknięć szkła, które powodowane są 
zewnętrznym, mechanicznym lub termicznym wpływem.

- Dopuszcza się odchylenia barwy szkła pomiędzy wyrobami skierowanymi do produkcji w różnych partiach pro-
dukcyjnych.

- Dopuszcza się deformację szkła, które podlegało termicznemu procesowi hartowania.
- Gwarancja na drzwi stalowe profilowe oraz drzwi aluminiowe CREO z doświetlami i naświetlami udzielana jest na okres 

5 lat z wyłączeniem okuć i akcesoriów (tj. klamek, zawiasów, uchwytów, zamków, wkładek, samozamykaczy, dźwigni 
antypanicznych itp.) na które gwarancja wynosi 24 miesiące.

- Gwarancja na drzwi domowe aluminiowe DECO oraz drzwi NOVA z doświetlami i naświetlami udzielana jest na 
okres 2 lat.

- Okres gwarancji na elementy automatyki stolarki, siłowniki elektryczne do okien, zamki elektryczne wynosi 12 miesięcy. 
Przedłużenie gwarancji jest możliwe tylko po podpisaniu umowy serwisowej z producentem tych urządzeń. W przy-
padku gdy gwarancja udzielana jest bezpośrednio przez producenta wymienionych wyżej urządzeń, dokonującego ich 
montażu,  producent urządzeń udziela własnej gwarancji wydaje on odrębną kartę gwarancyjną.

-  Okres gwarancji na pozostałe, dodatkowe wyposażenie elektryczne drzwi wynosi 24 miesiące.
- W przypadku naprawy okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy liczony od daty przyjęcia reklamacji 

przez Producenta, pod warunkiem, że naprawa wynikała z uzasadnionej reklamacji.
-  Na zakupione części zamienne, montowane po pierwotnym okresie gwarancji wyrobu, okres gwarancji wynosi 12 

miesięcy od daty zakupu. Po naprawie wyrobu przy użyciu takich części, gwarancją są objęte wyłącznie te części. 
Wymienione części przechodzą na własność Producenta lub firmy świadczącej usługi serwisowe, uprawnionej przez 
Producenta.

III. OKRES GWARANCJI ANTYKOROZYJNEJ WYNOSI:
a) 10 lat na stolarkę aluminiową malowaną proszkowo farbami poliestrowymi- licząc od daty sprzedaży (jednak nie 

dłużej niż 10 lat i 6 miesięcy od daty produkcji):
 Gwarancja ulega skróceniu, gdy wyrób został zainstalowany w środowisku agresywnym:
- Dla elementów zamontowanych na zewnątrz w terenach miejskich w głębi lądu albo łagodnym wybrzeżu (C3* zagro-

żenie korozyjne średnie) 8 lat.
- Dla elementów zamontowanych wewnątrz (baseny pływackie, urządzenia chemiczne) lub na zewnątrz w terenach 

przemysłowych w głębi lądu albo miejskich na wybrzeżu (C4* zagrożenie korozyjne wysokie) 5 lat. Warunkiem udzie-
lenia 5 letniej gwarancji na wyroby zamontowane w środowisku C4* jest podanie tej informacji na etapie zamówienia. 
W przeciwnym przypadku gwarancja jest udzielana na okres 2 lat. 

- Dla elementów zamontowanych na zewnątrz w terenach przemysłowych o dużej wilgotności lub o dużej zawartości 
chlorków (wybrzeże) (C5-I* zagrożenie korozyjne bardzo wysokie) 3 lata. Warunkiem udzielenia 3 letniej gwarancji na 
wyroby zamontowane w środowisku C5-I* jest podanie tej informacji na etapie zamówienia. W przeciwnym przypadku 
gwarancja jest udzielana na okres 18 miesięcy.

- Dla elementów zamontowanych na zewnątrz w pobliżu morza w rejonach umiarkowanych (C5-M* zagrożenie korozy-
jne bardzo wysokie) 12 miesięcy. Warunkiem udzielenia gwarancji na wyroby zamontowane w środowisku C5-M* jest 
podanie tej informacji na etapie zamówienia. W przeciwnym przypadku wyroby montowane w środowisku C5-M są 
wyłączone z gwarancji antykorozyjnej.

- Wyroby eksploatowane bliżej niż 500 m od linii brzegowej morza są wyłączone z gwarancji antykorozyjnej.

b) 4 lata na stolarkę z powłokami nakładanymi metodą termodruku DEKOR lub okleinowaną (jednak nie dłużej niż 4 
lata i 6 miesięcy od daty produkcji)

- Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie elementy użytkowane w środowisku od C1 do C3 włącznie.
- Wyroby eksploatowane w środowisku C4, C5-I, C5-M oraz bliżej niż 500 m od linii brzegowej morza są wyłączone 

z gwarancji antykorozyjnej.

c) 5 lat na stolarkę stalową  profilową malowaną proszkowo farbami poliestrowymi - licząc od daty sprzedaży (jednak 
nie dłużej niż 5 lat i 6 miesięcy od daty produkcji).

 Gwarancja ulega skróceniu, gdy wyrób został zainstalowany w środowisku  agresywnym:
-  Dla elementów zamontowanych na zewnątrz w terenach miejskich w głębi lądu albo łagodnym wybrzeżu (C3* zagro-

żenie korozyjne średnie) 4 lata.
- Dla elementów zamontowanych wewnątrz (baseny pływackie, urządzenia chemiczne) lub na zewnątrz w terenach 

przemysłowych w głębi lądu albo miejskich na wybrzeżu (C4* zagrożenie korozyjne wysokie) 2 lata i 6 miesięcy.
- Wyroby eksploatowane w środowisku C5-I, C5-M oraz bliżej niż 500 m od linii brzegowej morza są wyłączone z gwa-

rancji antykorozyjnej.

d)  5 lat na drzwi stalowe płaszczowe - licząc od daty sprzedaży (jednak nie dłużej niż 5 lat i 6 miesięcy od daty 
produkcji).

 Gwarancja ulega skróceniu, gdy wyrób został zainstalowany w środowisku  agresywnym:
-  Dla elementów malowanych i z blachy powlekanej, zamontowanych na zewnątrz w terenach miejskich w głębi lądu 

albo łagodnym wybrzeżu (C3* zagrożenie korozyjne średnie) 4 lata.
- Wyroby wykonane z blachy cynkowanej, nie malowane, zamontowane na zewnątrz w terenach miejskich w głębi lądu 

albo łagodnym wybrzeżu (C3* zagrożenie korozyjne średnie) są wyłączone z gwarancji.
- Wyroby eksploatowane w środowisku C4, C5-I, C5-M oraz bliżej niż 500 m od linii brzegowej morza są wyłączone 

z gwarancji antykorozyjnej.

e) 4 lata na drzwi NOVA - licząc od daty sprzedaży (jednak nie dłużej niż 4 lata i 6 miesięcy od daty produkcji).
 Gwarancja ulega skróceniu, gdy wyrób został zainstalowany w środowisku  agresywnym:
-  Dla elementów malowanych i z blachy powlekanej, zamontowanych na zewnątrz w terenach miejskich w głębi lądu 

albo łagodnym wybrzeżu (C3* zagrożenie korozyjne średnie) 3 lata.
- Wyroby eksploatowane w środowisku C4, C5-I, C5-M oraz bliżej niż 500 m od linii brzegowej morza są wyłączone 

z gwarancji antykorozyjnej.

f) Gwarancja antykorozyjna na okucia i akcesoria oraz wyposażenie elektryczne:
- Dla wyrobów montowanych w środowiskach C1, C2, C3 jest udzielana na okres 24 miesięcy.
- Dla wyrobów montowanych w środowiskach C4, C5-I oraz C5-M są wyłączone z gwarancji antykorozyjnej.

Warunki gwarancji WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. 
dla stolarki aluminiowej i stalowej

IV. WARUNKI UDZIELANIA GWARANCJI NA POWŁOKI NAKŁADANE METODĄ LAKIEROWANIA, TERMODRUKU DEKOR 
ORAZ OKLEINOWANIE
- Gwarancja obejmuje przypadki braku przyczepności farby, łuszczenia się powłoki, tworzenie się pęcherzy i odprysków.
- Gwarancja na powłoki nakładane metodą lakierowania obejmuje utratę połysku i zmiany koloru zgodnie z wartościami 

parametru !E określonymi w załączniku nr 7 do wytycznych technicznych QUALICOAT www.qualipol.pl (okres gwa-
rancji obejmuje 1,5 roku). Gwarancja nie dotyczy okuć malowanych, takich jak: klamki, uchwyty, szyldy, wkładki.

- Utrata połysku następuje wprost proporcjonalnie do ekspozycji słonecznej, możliwe jest występowanie plam i przebar-
wień (nie objęte gwarancją).

- Nie stanowią wady różnice w powłoce DEKOR w zakresie tego samego wzoru i tego samego odcienia mniejsze niż 15%.
- Dopuszczalne są różnice odcieni struktury DEKOR na poszyciach i profilach wynikających ze zmiany struktury na folii 

pigmentacyjnej.
- Dopuszczalne są wystąpienia przerwania lub rozmycia struktury DEKOR w miejscach załamania płaszczyzny na poszy-

ciu drzwi.
- Dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów pomiędzy wyrobami skierowanymi do produkcji w różnych partiach 

produkcyjnych oraz elementami wyrobów wykonywanymi różnymi technologiami produkcyjnymi.
- Dopuszczalne są różnice w odcieniach pomiędzy kolorami wykonanymi w technologii DEKOR a kolorami w okleinach 

o tożsamych nazwach, np. Złoty dąb.
- Dopuszczalna jest możliwość wystąpienia różnic w odcieniach pomiędzy ościeżnicą drzwi oraz poszyciem skrzydła.
- W przypadku lakierowania tzw. profili ciepłych (z przekładką termiczną) powłoka lakiernicza na przekładce może mieć 

pogorszoną jakość i właściwości, co nie stanowi wady.
- Gwarancja nie obejmuje elementów lakierowanych, na których wady powstałe w trakcie użytkowania nie przekroczą 

0,25% powierzchni.
- Uszkodzenia mechaniczne powstałe na powierzchni okuć (uchwyty, klamki, szyldy, wkładki) w skutek normalnego 

użytkowania nie podlegają warunkom gwarancji.
- Gwarancją są objęte powłoki na powierzchniach istotnie ważnych z punktu widzenia wyglądu i użyteczności wyrobu. 

Nie włącza się do powierzchni istotnie ważnych krawędzi, większych wgłębień i powierzchni drugorzędnych, miejsc 
podwieszania, miejsc nie pokrytych lakierem, krawędzi otworów i cięć technologicznych.

- Gwarancji nie podlegają powłoki, których uszkodzenia zostały wywołane na skutek działania temperatury powyżej 
70oC na lakierowaną powierzchnię.

- Gwarancja na powłoki nakładane jest udzielana pod warunkiem spełnienia warunków i zasad konserwacji zamieszczo-
nych w Instrukcji Instalacji i Obsługi lub dokumentacji powykonawczej dostarczonej wraz z wyrobem.

- Wszystkie zauważone uszkodzenia powłoki powinny być natychmiast usuwane przez osoby kompetentne.
- Ocena powłoki malarskiej przeprowadzana jest zgodnie z wytycznymi QUALICOAT.
- Ocena wzrokowa elementów używanych na zewnątrz powinna być realizowana nieuzbrojonym okiem z odległości 5 m, 

natomiast elementów używanych wewnątrz powinna być realizowana z odległości 3 m.

V. ŚWIADCZENIA GWARANCYJNE
1. W okresie gwarancyjnym usuwane są wszelkie udokumentowane wady produktu spowodowane stwierdzonymi wada-

mi materiałowymi lub błędami w produkcji.
2. Producent zobowiązuje się do naprawy wadliwego produktu lub wymiany produktu na nowy - o sposobie decyduje 

Producent. Powyższy zapis  nie wyłącza możliwości porozumienia się w inny sposób, np. podjęcie ustaleń w sprawie 
obniżenia ceny.

3. Producent zobowiązuje się do wykonania naprawy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Okres naprawy 
Produktu może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności wymiany podzespołów, które Producent musi sprowadzić 
od poddostawców lub ze względu na niekorzystne warunki pogodowe panujące w miejscu załatwienia reklamacji, 
które uniemożliwiają  przeprowadzenie procesu technologicznego wymaganego do naprawy, w takim wypadku okres 
wykonania naprawy nie będzie dłuższy niż 60 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

4. W sytuacji, gdy naprawa produktu wymaga pracy na wysokości powyżej 2 m od poziomu gruntu, zgłaszający reklama-
cję zapewni ekipie serwisowej bezpieczny dostęp do Produktu.

5.  Jeżeli stwierdzono występowanie wad powłoki malarskiej po dokonaniu trwałego montażu produktu (nie można go 
zdemontować) Klient nie może domagać się od Gwaranta ponownego malowania proszkowego, w zaistniałej sytuacji 
Producent w przypadku uzasadnionych roszczeń dokona naprawy na miejscu u Klienta farbami renowacyjnymi, które 
mogą odbiegać odcieniem i strukturą od powłoki proszkowej.

Świadczenia gwarancyjne nie będą realizowane w przypadku: 
1. Usunięcia lub zamazania uniemożliwiającego odczytanie tabliczki znamionowej.
2. Uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego transportu, magazynowania wyrobu, w czasie instalowania lub na 

skutek użytkowania wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem.
3. Uszkodzeń będących następstwem celowego działania.
4. Montażu dokonanego przez osobę niekompetentną**,  niezgodnie z Instrukcją Instalowania i Obsługi lub niezgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej.
5. Obsługi nieodpowiedniej i niezgodnej z Instrukcją Instalowania i Obsługi produktu lub użytkowania niesprawnego 

produktu.
6.  Uszkodzeń powłoki powstałych na wskutek zaniechania konserwacji lub nieprzestrzegania zasad konserwacji po-

włok malarskich zamieszczonych w Instrukcji Instalacji i Obsługi lub dokumentacji powykonawczej dostarczonej wraz 
z wyrobem.

7. Działania czynników zewnętrznych takich jak: ogień, woda, sole, ługi, kwasy, organiczne rozpuszczalniki zawierające 
estry, alkohole, aromaty, eter glikolowy lub chlorowane materiały węglowodorowe oraz inne agresywnie działające 
substancje chemiczne (np. cement, wapno, środki ścierające i czyszczące powodujące ubytki materiałowe lub rysy) lub 
anormalnych warunków pogodowych, klęsk żywiołowych oraz zdarzeń losowych.

8. Zakłóceń w  pracy urządzenia sterującego spowodowanych silnym polem elektromagnetycznym pochodzącym od 
zlokalizowanych w pobliżu urządzeń energetycznych lub radiowych.

9. Uszkodzeń lub wadliwego działania wyposażenia elektrycznego powstałych nie z winy WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A., 
a spowodowanych w szczególności przez: wyładowania atmosferyczne, zalanie płynami, udary mechaniczne, niepra-
widłowe napięcie zasilające, czy też inne czynniki zewnętrzne.

10. Przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby trzecie nieupoważnione do takich 
zmian przez Producenta. 

11. Napraw przeprowadzonych przez osoby niekompetentne** lub nieupoważnione przez Producenta.
12. Zastosowania części zamiennych lub dodatkowych urządzeń innych producentów niż części oryginalne Producenta, 

bez pisemnej zgody Producenta.
13. Nie wykonania czynności przewidzianych w Instrukcji Instalowania i Obsługi do wykonania których zobowiązany jest 

użytkownik produktu we własnym zakresie i na własny koszt.
14. Nie wykonania płatnego przeglądu okresowego produktu przewidzianego w Instrukcji Instalowania i Obsługi potwier-

dzonego wpisem do karty gwarancyjnej lub raportem wykonania przeglądu technicznego.
15. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na usunięcie wady w sposób określony przez Producenta.
 
 W przypadku stwierdzenia wady wyrobu możliwej do zgłoszenia w formie reklamacji przed jego zamontowaniem, 

Producent nie będzie zobowiązany do poniesienia kosztów demontażu i ponownego montażu wyrobu w obiekcie, o ile 
w celu usunięcia wady konieczne okaże się jego zdemontowanie.

VI. UWAGI KOŃCOWE
1. Załącznikiem do produktu jest Instrukcja Instalowania i Obsługi, Karta Gwarancyjna.
2.  Koszty naprawy usterek i wad nie podlegających naprawie gwarancyjnej ponosi wzywający serwis Producenta.
3. W przypadku konieczności przekazania podzespołu do ekspertyzy u dostawcy okres rozpatrzenia reklamacji może 

ulec wydłużeniu.
4. Gwarancja na sprzedany wyrób nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających 

z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
5. Inne parametry produktów, które nie są opisane w Warunkach Gwarancji są określone w Cennikach dla właściwej grupy 

produktowej w opisie standardowego wykonania.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

*   stopień korozyjności środowiska wg PN-EN ISO 12944-2:2018-02 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 2: Klasyfikacja środowisk”,

** osoba kompetentna – osoba zaopatrzona w niezbędne instrukcje, odpowiednio wyszkolona, o kwalifikacjach wynika-
jących z wiedzy i praktycznego doświadczenia, zapewniająca wykonanie montażu w sposób prawidłowy i bezpieczny.

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR MARKI WIŚNIOWSKI
Przypominamy Państwu, że tylko prawidłowy montaż, właściwa obsługa oraz konserwacja produktu zapewniają pełną satysfakcję oraz bezpieczne i długoletnie użytkowanie.

Paweł Turek
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Warunki gwarancji WI!NIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. 

DZI"KUJEMY ZA WYBÓR MARKI WI!NIOWSKI
Przypominamy Pa#stwu, $e tylko prawid%owy monta$, w%a&ciwa obs%uga oraz konserwacja produktu zapewniaj' pe%n' satysfakcj( 

oraz bezpieczne i d%ugoletnie u$ytkowanie.

I. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI
1. Gwarancja jest wa!na na terenie Polski i dotyczy produktów WI"NIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. z siedzib# 33-311 

Wielog$owy 153 - zwan# dalej Producentem - zakupionych i zainstalowanych na terenie Polski.
2. Odpowiedzialno%& z tytu$u gwarancji dotyczy wy$#cznie wad powsta$ych z przyczyn tkwi#cych w produkcie, 

wyrobów sk$adowanych i magazynowanych w pomieszczeniach krytych, suchych i przewiewnych, zamonto-
wanych w normalnych warunkach %rodowiskowych. Gwarancja nie obejmuje uszkodze' powsta$ych w czasie 
transportu wykonywanego przez Zamawiaj#cego.

3.  Podstaw# wnoszenia roszcze' z tytu$u gwarancji jest dowód zakupu oraz prawid$owo i kompletnie wype$niona 
karta gwarancyjna (kart( gwarancyjn# wystawia Punkt Sprzeda!y), ksi#!ka raportowa bramy*** oraz potwier-
dzenie wykonania przegl#du okresowego.

4. Zg$oszenie reklamacyjne przyjmuje punkt, w którym produkt zosta$ zakupiony lub w przypadkach szczególnych 
(np. likwidacja punktu sprzeda!y) Producent.

5. Zg$oszenie reklamacyjne powinno zosta& z$o!one niezw$ocznie (nie pó)niej ni! 14 dni) po stwierdzeniu wady 
lub usterki ni# wywo$anej w formie pisemnej. Wady jawne musz# by& zg$oszone przed zamontowaniem Produk-
tu. U!ytkowanie wadliwego wyrobu jest zabronione, poniewa! mo!e spowodowa& zagro!enie bezpiecze'stwa 
dla U!ytkownika i w nieuzasadniony sposób zwi(kszy& zakres kosztów naprawy. Za szkody b(d#ce nast(p-
stwem u!ytkowania wadliwego lub uszkodzonego wyrobu Producent nie ponosi odpowiedzialno%ci.

6. W ramach gwarancji Producent nie ponosi odpowiedzialno%ci za szkody jakie powstan# w sk$adnikach maj#tku 
U!ytkownika lub osób trzecich innych ni! przedmiot, którego dotyczy udzielona gwarancja. Odpowiedzialno%& 
Producenta jest ograniczona do warto%ci reklamowanego towaru dotkni(tego wad#.

II. OKRES GWARANCJI WYROBU
 Gwarancj( na prawid$owe funkcjonowanie produktu Producent udziela na okres 2 lat od daty zakupu, jednak 

nie d$u!ej ni! 2 lata i 6 miesi(cy od daty produkcji podanej na tabliczce znamionowej produktu, pod warunkiem 
zamontowania i u!ytkowania produktu zgodnie z Instrukcj# Instalowania i Obs$ugi oraz przeznaczeniem.

 OKRES GWARANCJI WYROBU - POSTANOWIENIA DODATKOWE
- Gwarancja jest udzielana na wykonanie:
 30 000 cykli na bramy ogrodzeniowe przesuwne,
 50 000 cykli na bramy ogrodzeniowe przesuwne na ko$ach
 50 000 cykli na bramy ogrodzeniowe skrzyd$owe,
 200 000 cykli na bramy ogrodzeniowe TRAFFIC,
 500 000 cykli na bramy ogrodzeniowe przemys$owe V-King
 jednak nie d$u!ej ni! 2 lata i 6 miesi(cy od daty produkcji.
- Z ochrony gwarancyjnej wy$#czone s# elementy, które podlegaj# naturalnemu zu!yciu eksploatacyjnemu z uwa-

gi na swoj# funkcj( lub w$a%ciwo%ci materia$u (np. bezpieczniki, baterie, uszczelki, chwytaki, but najazdowy itp.).
- Z ochrony gwarancyjnej wy$#czone s# odkszta$cenia spr(!yste bram spowodowane efektem bimetalu a wynika-

j#ce z ró!nicy temperatur pomi(dzy wewn(trzn# i zewn(trzn# powierzchni# bram.
- Konstrukcje stalowe spawane wykonywane s# w tolerancji zgodnej z norm#: „Tolerancje ogólne dotycz#ce 

konstrukcji spawanych” PN-EN ISO 13920-BH. Odkszta$cenia spr(!yste powsta$e po zamontowaniu a nie ma-
j#ce wp$ywu na funkcjonowanie wyrobów nie podlegaj# ochronie gwarancyjnej. Dost(pne sposoby regulacji 
zastosowane w bramach ogrodzeniowych umo!liwiaj# poziome ustawienie skrzyd$a w pozycji zamkni(tej. Od-
chylenie od poziomego ustawienia skrzyd$a wyrobu w pozycji otwartej jest zjawiskiem naturalnym i nie podlega 
ochronie gwarancyjnej. 

- Wyst#pienie na elementach ocynkowanych tzw. „bia$ej korozji” sk$adaj#cej si( g$ównie z tlenku/wodorotlenku 
cynku, (powsta$ej wskutek sk$adowania lub eksploatacji w warunkach o d$ugotrwa$ym zawilgoceniu) nie stanowi 
podstawy do reklamacji.

- W przypadku naprawy okres gwarancji ulega przed$u!eniu o czas trwania naprawy liczony od daty przyj(cia 
reklamacji przez Producenta, pod warunkiem, !e naprawa wynika$a z uzasadnionej reklamacji.

- Na zakupione cz(%ci zamienne, montowane po pierwotnym okresie gwarancji wyrobu, okres gwarancji wynosi 
12 miesi(cy od daty zakupu. Po naprawie wyrobu przy u!yciu takich cz(%ci, gwarancj# s# obj(te wy$#cznie 
te cz(%ci. Wymienione cz(%ci przechodz# na w$asno%& Producenta lub firmy %wiadcz#cej us$ugi serwisowe, 
uprawnionej przez Producenta.

III. OKRES GWARANCJI ANTYKOROZYJNEJ WYNOSI:
a) 
 10 lat na elementy ogrodze# posesyjnych (bramy, furtki, segmenty, s%upy) oraz przemys%o-

wych (bramy przesuwne PI 95, bramy dwuskrzyd%owe, furtki, segmenty, panele kratowe, 
s%upy) ocynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi - licz'c od daty sprze-
da$y (jednak nie d%u$ej ni$ 10 lat i 6 miesi(cy od daty produkcji),

 5 lat na bramy przemys%owe przesuwne PI130, PI200, bramy V-King, bramy Traffic oraz 
bramy przesuwne na ko%ach ocynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi, 
lub ocynkowane i malowane metod' klasyczn' - licz'c od daty sprzeda$y (jednak nie d%u-
$ej ni$ 5 lat i 6 miesi(cy od daty produkcji).

 Gwarancja ulega skróceniu, gdy wyrób zosta$ zainstalowany w %rodowisku silnie agresywnym:
- Wyroby eksploatowane w %rodowisku o bardzo wysokiej korozyjno%ci 
 (kategoria C5 wg PN-EN ISO 12944-2) s# wy$#czone z gwarancji antykorozyjnej.
- Wyroby eksploatowane bli!ej ni! 500 m od linii brzegowej morza s# wy$#czone z gwarancji antykorozyjnej.

b) 
 2 lata na elementy ogrodze# posesyjnych (bramy, furtki, segmenty, s%upy) i ogrodze# 

przemys%owych (bramy, furtki, segmenty, panele kratowe, s%upy) ocynkowanych ogniowo 
zgodnie z norm' PN-EN ISO 1461- licz'c od daty sprzeda$y (jednak nie d%u$ej ni$ 2 lata i 6 
miesi(cy od daty produkcji).

 Gwarancja ulega skróceniu, gdy wyrób zosta$ zainstalowany w %rodowisku silnie agresywnym:
- Dla elementów zamontowanych na zewn#trz w terenach przemys$owych w g$(bi l#du albo miejskich na wy-

brze!u (C4* zagro!enie korozyjne wysokie)15 miesi(cy.
- Dla elementów zamontowanych na zewn#trz w terenach przemys$owych o du!ej wilgotno%ci lub o du!ej za-

warto%ci chlorków (wybrze!e) (C5* zagro!enie korozyjne bardzo wysokie) 12 miesi(cy.
- Dla elementów zamontowanych na zewn#trz w pobli!u morza w rejonach umiarkowanych (CX* zagro!enie 

korozyjne bardzo wysokie) 6 miesi(cy.
c)
- Gwarancja antykorozyjna na okucia i akcesoria zamkowo-zawiasowe bram i furtek oraz wyposa!enie elek-

tryczne:
- Dla wyrobów montowanych w %rodowiskach C1, C2, C3, C4 jest udzielana na okres 24 miesi(cy.
- Dla wyrobów montowanych w %rodowiskach C5-I oraz C5-M s# wy$#czone z gwarancji antykorozyjnej.
d)
- Niezabezpieczone fabrycznie kraw(dzie ci(cia lub wykonane w trakcie monta!u (ko'cówki drutów, kraw(-

dzie otworów itp.) w odleg$o%ci do 10 [mm] od linii ci(cia s# wy$#czone z gwarancji.
- Gwarancja nie obejmuje elementów cynkowanych, na których wady powsta$e w trakcie u!ytkowania nie prze-

krocz# warto%ci okre%lonych w normie PN-EN ISO 1461.
- Ogrodzenie musi by& w ca$o%ci wykonane z produktów Producenta.

IV. WARUNKI UDZIELANIA GWARANCJI NA POW)OKI NAK)ADANE METOD* LAKIEROWANIA
- Gwarancja udzielana jest na okres 2 lat i obejmuje przypadki braku przyczepno%ci farby, $uszczenia si( pow$oki, 

tworzenie si( p(cherzy i odprysków oraz utrat( po$ysku i zmiany koloru zgodnie z warto%ciami parametru *E 
okre%lonymi w za$#czniku nr 1 do wytycznych technicznych QUALISTEELCOAT www.qualipol.pl

- Utrata po$ysku nast(puje wprost proporcjonalnie do ekspozycji s$onecznej, mo!liwe jest wyst(powanie plam  
i przebarwie' (nie obj(te gwarancj#).

- Dopuszczalne s# ró!nice w odcieniach kolorów pomi(dzy wyrobami skierowanymi do produkcji w ró!nych 
partiach produkcyjnych oraz elementami wyrobów wykonywanymi ró!nymi technologiami produkcyjnymi.

- Gwarancja nie obejmuje elementów lakierowanych, na których wady powsta$e w trakcie u!ytkowania nie prze-
krocz# 0,25% powierzchni.

- Gwarancj# s# obj(te pow$oki na powierzchniach istotnie wa!nych z punktu widzenia wygl#du i u!yteczno%ci 
wyrobu. Nie w$#cza si( do powierzchni istotnie wa!nych kraw(dzi, wi(kszych wg$(bie' i powierzchni drugo-
rz(dnych, miejsc podwieszania, miejsc nie pokrytych lakierem, kraw(dzi otworów i ci(& technologicznych.

- Gwarancji nie podlegaj# pow$oki, których uszkodzenia zosta$y wywo$ane na skutek dzia$ania temperatury po-
wy!ej 70oC na lakierowan# powierzchni(.

- Gwarancja na pow$oki nak$adane jest udzielana pod warunkiem spe$nienia warunków i zasad konserwacji za-
mieszczonych w Instrukcji Instalacji i Obs$ugi lub dokumentacji powykonawczej dostarczonej wraz z wyrobem.

- Wszystkie zauwa!one uszkodzenia pow$oki powinny by& natychmiast usuwane przez osoby kompetentne**.
- Ocena pow$oki malarskiej przeprowadzana jest zgodnie z wytycznymi QUALISTEELCOAT.
- Ocena wzrokowa elementów u!ywanych na zewn#trz powinna by& realizowana nieuzbrojonym okiem z odle-

g$o%ci 5 m.

V. !WIADCZENIA GWARANCYJNE
1. W okresie gwarancyjnym usuwane s# wszelkie udokumentowane wady produktu spowodowane stwierdzonymi 

wadami materia$owymi lub b$(dami w produkcji.
2. Producent zobowi#zuje si( do naprawy wadliwego produktu lub wymiany produktu na nowy - o sposobie decy-

duje Producent. Powy!szy zapis  nie wy$#cza mo!liwo%ci porozumienia si( w inny sposób, np. podj(cie ustale' 
w sprawie obni!enia ceny.

3. Producent zobowi#zuje si( do wykonania naprawy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Okres 
naprawy Produktu mo!e ulec wyd$u!eniu w przypadku konieczno%ci wymiany podzespo$ów, które Producent 
musi sprowadzi& od poddostawców lub ze wzgl(du na niekorzystne warunki pogodowe panuj#ce w miejscu 
za$atwienia reklamacji, które uniemo!liwiaj#  przeprowadzenie procesu technologicznego wymaganego do 
naprawy, w takim wypadku okres wykonania naprawy nie b(dzie d$u!szy ni! 60 dni od dnia zg$oszenia rekla-
macji. 

4. Je!eli stwierdzono wyst(powanie wad pow$oki malarskiej po dokonaniu trwa$ego monta!u produktu (nie mo!na 
go zdemontowa&) Klient nie mo!e domaga& si( od Gwaranta ponownego malowania; w zaistnia$ej sytuacji 
Producent w przypadku uzasadnionych roszcze' dokona naprawy na miejscu u Klienta farbami renowacyjnymi, 
które mog# odbiega& odcieniem i struktur# od pow$oki malarskiej.

!wiadczenia gwarancyjne nie b(d' realizowane w przypadku: 
1. Usuni(cia lub zamazania uniemo!liwiaj#cego odczytanie tabliczki znamionowej.
2. Uszkodze' powsta$ych na skutek niew$a%ciwego transportu, magazynowania wyrobu, w czasie instalowania lub 

na skutek u!ytkowania wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem.
3. Uszkodze' elementów ogrodze' powsta$ych wskutek dzia$ania si$ dynamicznych.
4. Uszkodze' b(d#cych nast(pstwem celowego dzia$ania.
5. Monta!u dokonanego przez osob( niekompetentn#**, niezgodnie z Instrukcj# Instalowania i Obs$ugi lub nie-

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
6. Obs$ugi nieodpowiedniej i niezgodnej z Instrukcj# Instalowania i Obs$ugi produktu lub u!ytkowania niesprawne-

go produktu.
7. Dzia$ania czynników zewn(trznych takich jak: ogie', woda, sole, $ugi, kwasy, organiczne rozpuszczalniki zawie-

raj#ce estry, alkohole, aromaty, eter glikolowy lub chlorowane materia$y w(glowodorowe, agresywnie dzia$aj#-
ce substancje chemiczne (np. cement, wapno, %rodki %cieraj#ce i czyszcz#ce powoduj#ce ubytki materia$owe lub 
rysy). Dzia$ania substancji wywo$uj#cych reakcje egzotermiczne lub endotermiczne, lub anormalnych warunków 
pogodowych, kl(sk !ywio$owych oraz zdarze' losowych.

8. Uszkodze' spowodowanych bezpo%rednim dzia$aniem strumienia wody (np. przez wysokoci%nieniowy spryski-
wacz wody).

9. Zak$óce' w pracy urz#dzenia steruj#cego spowodowanych silnym polem elektromagnetycznym pochodz#cym 
od zlokalizowanych w pobli!u urz#dze' energetycznych lub radiowych.

10. Uszkodze' lub wadliwego dzia$ania wyposa!enia elektrycznego lub elektronicznego powsta$ych nie z winy 
Producenta, a spowodowanych w szczególno%ci przez: wy$adowania atmosferyczne, zalanie p$ynami, udary 
mechaniczne, nieprawid$owe napi(cie zasilaj#ce, czy te! inne czynniki zewn(trzne.

11. Uszkodze' urz#dze' elektrycznych kupowanych oddzielnie, nie dobieranych przez producenta wynikaj#cych z 
niew$a%ciwego doboru wzgl(dem przeznaczenia lub bramy (wagi, d$ugo%ci skrzyd$a, wymiarów s$upka, stopnia 
intensywno%ci u!ytkowania, itp.)

12. Przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez u!ytkownika lub osoby trzecie nieupowa!nione pisem-
nie do takich zmian przez Producenta. 

13. Napraw przeprowadzonych przez osoby niekompetentne** lub nieupowa!nione przez Producenta.
14. Zastosowania cz(%ci zamiennych lub dodatkowych urz#dze' innych producentów ni! cz(%ci oryginalne Produ-

centa, bez pisemnej zgody Producenta.
15. W przypadku zastosowania do budowy ogrodzenia elementów innego producenta, które s# powodem wyst#-

pienia korozji.
16. Nie wykonania czynno%ci przewidzianych w Instrukcji Instalowania i Obs$ugi do wykonania których zobowi#za-

ny jest u!ytkownik produktu we w$asnym zakresie i na w$asny koszt.
17. Nie wykonania p$atnego przegl#du okresowego produktu, przewidzianego w Instrukcji Instalowania i Obs$ugi 

potwierdzonego wpisem do karty gwarancyjnej, ksi#!ki bramy*** lub raportem wykonania przegl#du technicz-
nego.

18.  Wystawienia wyrobów  na dzia$anie temperatury poni!ej -30oC i powy!ej +50oC oraz montowanie wyro-
bów  temperaturze  ni!szej ni! -10oC.

19. Je!eli U!ytkownik nie wyrazi zgody na usuni(cie wady w sposób okre%lony przez Producenta.

W przypadku stwierdzenia wady wyrobu mo!liwej do zg$oszenia w formie reklamacji przed jego zamontowaniem, 
Producent nie b(dzie zobowi#zany do poniesienia kosztów demonta!u i ponownego monta!u wyrobu w obiekcie, 
o ile w celu usuni(cia wady konieczne oka!e si( jego zdemontowanie.

VI. UWAGI KO+COWE
1. Za$#cznikiem do produktu jest Instrukcja Instalowania i Obs$ugi, Karta Gwarancyjna oraz Ksi#!ka Raporto-

wa*** je!eli jest wymagana.
2.  Koszty naprawy usterek i wad nie podlegaj#cych naprawie gwarancyjnej ponosi Wzywaj#cy serwis Producenta.
3. W przypadku konieczno%ci przekazania podzespo$u do ekspertyzy u dostawcy okres rozpatrzenia reklamacji 

mo!e ulec wyd$u!eniu.
4. Gwarancja na sprzedany wyrób nie wy$#cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnie' kupuj#cego wynikaj#-

cych z przepisów o r(kojmi za wady rzeczy sprzedanej.
5. Inne parametry produktów, które nie s# opisane w Warunkach Gwarancji s# okre%lone w Cennikach dla w$a%ci-

wej grupy produktowej w opisie standardowego wykonania.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie maj# ogólnie obowi#zuj#ce przepisy pra-

wa.

*  stopie' korozyjno%ci %rodowiska wg PN-EN 12500 „Ochrona materia$ów metalowych przed korozj#. Ryzyko 
korozji w warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, okre%lenie i ocena korozyjno%ci atmosfery”, oraz wg PN-EN 
ISO 12944-2:2018-02 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozj# konstrukcji stalowych za pomoc# ochronnych 
systemów malarskich -- Cz(%& 2: Klasyfikacja %rodowisk”

** osoba kompetentna – osoba zaopatrzona w niezb(dne instrukcje, odpowiednio wyszkolona, o kwalifikacjach 
wynikaj#cych z wiedzy i praktycznego do%wiadczenia, zapewniaj#ca wykonanie monta!u w sposób prawid$o-
wy i bezpieczny.

***dotyczy bram  z nap(dem dla których wydano ksi#!k( bramy

Paweł Turek
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WARUNKI GWARANCJI WI!NIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A DLA STOLARKI PVC

DZI!KUJEMY ZA WYBÓR MARKI WI"NIOWSKI
Przypominamy Pa#stwu, $e tylko prawid%owy monta$, w%a&ciwa obs%uga oraz konserwacja produktu zapewniaj' pe%n' satysfakcj( oraz bezpieczne i d%ugoletnie u$ytkowanie.

I. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI
1. Gwarancja jest wa!na na terenie Polski i dotyczy produktów WI"NIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. z siedzib# 33-311 Wielog$owy 153 - zwan# dalej Producentem - zakupionych i zainstalowanych na terenie Polski.
2. Odpowiedzialno%& z tytu$u gwarancji dotyczy wy$#cznie wad powsta$ych z przyczyn tkwi#cych w produkcie, wyrobów sk$adowanych i magazynowanych w pomieszczeniach krytych, suchych i prze-

wiewnych, zamontowanych w normalnych warunkach %rodowiskowych. Gwarancja nie obejmuje uszkodze' powsta$ych w czasie transportu wykonywanego przez Zamawiaj#cego.
3. Podstaw# wnoszenia roszcze' z tytu$u gwarancji jest dowód zakupu oraz prawid$owo i kompletnie wype$niona karta gwarancyjna (kart( gwarancyjn# wystawia Punkt Sprzeda!y).
4. Zg$oszenie reklamacyjne przyjmuje punkt, w którym produkt zosta$ zakupiony lub w przypadkach szczególnych (np. likwidacja punktu sprzeda!y) Producent.
5. Zg$oszenie reklamacyjne powinno zosta& z$o!one niezw$ocznie (nie pó)niej ni! 14 dni) po stwierdzeniu wady lub usterki ni# wywo$anej w formie pisemnej. Wady jawne musz# by& zg$oszone przed 

zamontowaniem Produktu. U!ytkowanie wadliwego wyrobu jest zabronione, poniewa! mo!e spowodowa& zagro!enie bezpiecze'stwa dla U!ytkownika i w nieuzasadniony sposób zwi(kszy& zakres 
kosztów naprawy. Za szkody b(d#ce nast(pstwem u!ytkowania wadliwego lub uszkodzonego wyrobu Producent nie ponosi odpowiedzialno%ci.

6. W momencie otrzymania Produktu, nale!y dokona& ilo%ciowego i jako%ciowego odbioru Produktów w zakresie wad jawnych. W przypadku stwierdzenia w chwili odbioru wad jako%ciowych lub bra-
ków ilo%ciowych, niekompletno%ci Produktu lub jego akcesoriów, nale!y niezw$ocznie, jednak nie pó)niej ni! w terminie 3 dni od momentu odbioru Produktu zg$osi& zauwa!on# niezgodno%& lub 
wad(. Za wad( Produktu uwa!a si( w szczególno%ci niezgodno%ci wymiarów, podzia$ów, kolorów oraz uszkodzenia mechaniczne szyb lub ram okiennych np. zarysowania, p(kni(cia oraz ró!nice 
w ilo%ci elementów w stosunku do z$o!onego zamówienia.

7. W ramach gwarancji Producent nie ponosi odpowiedzialno%ci za szkody jakie powstan# w sk$adnikach maj#tku U!ytkownika innych ni! przedmiot, którego dotyczy udzielona gwarancja.
8. Zasadno%& reklamacji Produktów b(dzie oceniana w odniesieniu do parametrów deklarowanych w deklaracji w$a%ciwo%ci u!ytkowych i normach bran!owych dotycz#cych stolarki okiennej i drzwiowej.

II. OKRES GWARANCJI WYROBU
1. Gwarancj( na prawid$owe funkcjonowanie produktu Producent udziela, pod warunkiem zamontowania, u!ytkowania i konserwacji produktu zgodnie z Instrukcj# Instalowania i Obs$ugi oraz prze-

znaczeniem na okres:
 * 7 lat na okna i drzwi balkonowe PVC, wyprodukowane w systemie VEKA Perfectline70 (Produkty o nazwach handlowych: PRIMO 70),
 * 7 lat na okna i drzwi balkonowe PVC, wyprodukowane w systemie VEKA Softline82 (produkt o nazwach handlowych: PRIMO 82),
 * 5 lat na okna/drzwi PVC uchylno-przesuwne PRIMO PSK – 70, PRIMO PSK - 82,
 * 5 lat na szczelno%& pakietów szybowych o kszta$tach prostok#tnych,
 * 2 lata na szczelno%& pakietów szybowych o kszta$tach nie prostok#tnych,
 * 5 lat na drzwi podnoszono-przesuwne PRIMO HS – 70, PRIMO HS - 82,
 * 2 lat na wyposa!enie dodatkowe, tj. samozamykacze, automaty otwieraj#ce, etc.,
 * 2 lat na produkty montowane w obiektach publicznych lub handlowych
 * 1 rok na stwierdzenie wady, zabrudzenia, zarysowania wewn#trz pakietu szybowego.

2. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu Produktu u producenta.

III. OKRES GWARANCJI WYROBU - POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Z ochrony gwarancyjnej wy$#czone s# elementy, które podlegaj# naturalnemu zu!yciu eksploatacyjnemu z uwagi na swoj# funkcj( lub w$a%ciwo%ci materia$u (np. uszczelki, uszczelnienia szczotko-

we, za%lepki, itp.).
2. Gwarancja nie obejmuje regulacji oku& i konserwacji produktu przewidzianych w instrukcji instalacji i obs$ugi.
3. Gwarancja nie obejmuje usterek mechanicznych lub wizualnych, które pozostaj# niewidoczne po zamontowaniu produktu a nie maj# wp$ywu na jego w$a%ciwo%ci u!ytkowe.
4. Gwarancja nie obejmuje zmian w kolorze profili bia$ych powstaj#cych na skutek osadzania si( na o%cie!nicy/skrzydle produktu (od strony zewn(trznej) zanieczyszcze' %rodowiskowych zawartych w 

powietrzu (mineralnych i organicznych) b#d) u!ycia nieodpowiednich %rodków czyszcz#cych, co w konsekwencji mo!e doprowadzi& do powstawania na powierzchni !ó$tych plam, które mog# wy-
st(powa& w dolnych cz(%ciach o%cie!nicy/skrzyd$a produktu, najcz(%ciej po stronie nas$onecznionej budynku. Powodem s# zwi#zki !elaza, uretanu i amoniaku, które normalnie nie wyst(puj#cych w 
profilach PVC, a które pod wp$ywem promieniowania UV powoduj# zmiany barwy profili.

5. Gwarancja obejmuje zmiany odcienia profili z foli# dekoracyjn# dopuszczalne zgodnie z wytycznymi RAL-GZ 716/1. Zmiany odcienia folii dekoracyjnej w gotowym Produkcie, powsta$e w wyniku nie-
w$a%ciwego u!ytkowania lub monta!u Produktu, niew$a%ciwego transportu, uszkodzenia mechanicznego lub czyszczenia niedozwolonymi %rodkami, nie podlegaj# Gwarancji.

6. Gwarancja na szyby stosowane w stolarce PVC dotyczy szczelno%ci szyb zespolonych. Gwarancja nie dotyczy p(kni(& szk$a powsta$ych w wyniku ró!nicy ci%nienia mi(dzy miejscem produkcji a 
lokalizacj# monta!u, w szybach u!ytkowanych na wysoko%ci >650 m npm, oraz spowodowanych zewn(trznym, mechanicznym lub termicznym wp$ywem. Gwarancja nie dotyczy zmian odcieni bar-
wy szyb pojedynczych i zespolonych, wynikaj#cych z zastosowania surowców i ich ró!nych proporcji do produkcji szk$a bazowego, grubo%ci szk$a, rodzaju pow$ok, warunków o%wietlenia, oraz k#ta 
patrzenia na ich powierzchnie.

7. Dopuszcza si( odchylenia barwy szk$a pomi(dzy wyrobami skierowanymi do produkcji w ro!nych partiach produkcyjnych.
8. Dopuszcza si( deformacj( szk$a, które podlega$o termicznemu procesowi hartowania.
9. Gwarancja na szczelno%& pakietu szybowego obejmuje wy$#cznie przypadki, w których utrata szczelno%ci nast#pi$a z przyczyn wadliwego wykonania pakietu szybowego lub wad materia$owych szyb. 

Gwarancja nie obejmuje szyb, w których utrata szczelno%ci wyst(puje jednocze%nie z p(kni(ciem, rozbiciem lub uszkodzeniem mechanicznym co najmniej jednej z szyb sk$adowych. 
10. Zjawisko wyroszenia pary wodnej na zewn(trznych powierzchniach szyb zespolonych jest zjawiskiem naturalnym i nie jest uwa!ane za wad(.
11. Gwarancja nie obejmuje uszkodze' mechanicznych i termicznych szyb, w tym p(kni(& powsta$ych podczas eksploatacji, jak równie! naturalnych wad szk$a w granicach dopuszczonych przez sto-

sowne normy oraz zak$adowe warunki producenta.
12. Kryteria oceny jako%ci szyb zespolonych i pojedynczych formatek:

TAB.1. Dopuszczalne wady szk%a w szybach zespolonych i pojedynczych formatkach

NAZWA WADY
Obszar 15mm  

od kraw(dzi szyby  
(strefa R)

Obszar wokó% szyby, 
o szeroko&ci  

od 15 mm do 65 mm  
(strefa E) od kraw(dzi szyby

Obszar g%ówny  
(strefa M)

Zarysowania w$osowate Dozwolone Dozwolone, nie w skupiskach

Rysy Dozwolone Dozwolona pojedyncza rysa o d$ugo%ci ≤ 30 mm, suma 
d$ugo%ci wszystkich rys ≤ 90 mm

Dozwolona pojedyncza rysa o d$ugo%ci ≤ 15 mm, suma 
d$ugo%ci wszystkich rys ≤ 45 mm

Punktowe defekty

Ø ≤ 1 mm

Dozwolone

Dozwolone mniej ni! 3 na ka!dym obszarze Ø ≤ 20 cm

1,0mm < Ø ≤ 2 mm n/d
Dozwolone 2 dla szyb ≤ 1 m2

3 dla szyb ≤ 2 m2

5 dla szyb ≤ 3 m2

5 + 2/m2 dla szyb > 3 m2

1,0mm < Ø ≤ 3 mm 4 dla szyb ≤ 1 m2, dla pozosta$ych 1 wada na metr 
obwodu n/d

Ø > 2 mm n/d Niedopuszczalne

Ø > 3 mm Niedopuszczalne n/d

Kropki i plamy

Kropki Ø ≤ 1 mm Dozwolone Dozwolone Max. 3 na ka!dym obszarze Ø ≤ 20cm

Kropki 1,0 mm < Ø ≤ 3 mm

Dozwolone

4 dla szyb <1 m2, dla pozosta$ych 1 wada na metr 
obwodu Dozwolone mniej ni! 2 na ka!dym obszarze Ø ≤ 20 cm

Plamy Ø ≤ 17 mm
1 NiedopuszczalneKropki Ø > 3 mm

i plamy Ø > 17 mm

Ocen( wyst(powania wad nale!y wykona& patrz#c na szyb( z odleg$o%ci min. 3 m, od wewn#trz na zewn#trz pod k#tem obserwacji mo!liwie najbardziej prostopad$ym do powierzchni szyby, przy roz-
proszonym %wietle dziennym bez %wiat$a bezpo%redniego lub sztucznego o%wietlenia, na jednolitym szarym tle lub na tle zachmurzonego nieba.
13. W przypadku naprawy okres gwarancji ulega przed$u!eniu o czas trwania naprawy liczony od daty przyj(cia reklamacji przez Producenta, pod warunkiem, !e naprawa wynika$a z uzasadnionej reklamacji.
14. Na zakupione cz(%ci zamienne, montowane po pierwotnym okresie gwarancji wyrobu, okres gwarancji wynosi 12 miesi(cy od daty zakupu. Po naprawie wyrobu przy u!yciu takich cz(%ci, gwarancj# 

s# obj(te wy$#cznie te cz(%ci.

IV. WARUNKI UDZIELANIA GWARANCJI NA POW)OKI NAK)ADANE METOD* TERMODRUKU DEKOR ORAZ OKLEINOWANIE
1. Utrata po$ysku nast(puje wprost proporcjonalnie do ekspozycji s$onecznej i nie jest obj(ta gwarancj#, równocze%nie mo!liwe jest wyst(powanie plam i przebarwie'.
2. Nie stanowi# wady ró!nice w pow$oce DEKOR w zakresie tego samego wzoru i tego samego odcienia mniejsze ni! 15%.
3. Dopuszczalne s# ró!nice w odcieniach kolorów pomi(dzy wyrobami skierowanymi do produkcji w ro!nych partiach produkcyjnych.
4. Gwarancj# s# obj(te pow$oki na powierzchniach istotnie wa!nych z punktu widzenia wygl#du i u!yteczno%ci wyrobu. Nie w$#cza si( do powierzchni istotnie wa!nych kraw(dzi, wi(kszych wg$(bie' 

i powierzchni drugorz(dnych, kraw(dzi otworów i ci(& technologicznych.
5. Gwarancji nie podlegaj# pow$oki, których uszkodzenia zosta$y wywo$ane na skutek dzia$ania temperatury powy!ej 70°C.
6. Wszystkie zauwa!one uszkodzenia pow$oki powinny by& natychmiast usuwane przez osoby kompetentne.
7. Ocena wzrokowa elementów u!ywanych na zewn#trz powinna by& realizowana nieuzbrojonym okiem z odleg$o%ci 5 m, natomiast elementów u!ywanych wewn#trz powinna by& realizowana z od-

leg$o%ci 3 m.
8. O sposobie naprawy uszkodze' pow$oki profili decyduje producent, dopuszcza si( wykonanie naprawy technik# retuszu.

V. "WIADCZENIA GWARANCYJNE
1. W okresie gwarancyjnym usuwane s# wszelkie udokumentowane wady produktu spowodowane stwierdzonymi wadami materia$owymi lub b$(dami w produkcji.
2. Producent zobowi#zuje si( do naprawy wadliwego produktu lub wymiany produktu na nowy - o sposobie decyduje Producent. Powy!szy zapis nie wy$#cza mo!liwo%ci porozumienia si( w inny spo-

sób, np. podj(cie ustale' w sprawie obni!enia ceny.
3. Producent zobowi#zuje si( do wykonania naprawy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Okres naprawy Produktu mo!e ulec wyd$u!eniu w przypadku konieczno%ci wymiany podze-

spo$ów, które Producent musi sprowadzi& od poddostawców lub ze wzgl(du na niekorzystne warunki pogodowe panuj#ce w miejscu zamontowania Produktu, które uniemo!liwiaj# przeprowadzenie 
procesu technologicznego wymaganego do naprawy, w takim wypadku okres wykonania naprawy nie b(dzie d$u!szy ni! 60 dni od dnia zg$oszenia reklamacji
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4. W sytuacji, gdy naprawa produktu wymaga pracy na wysoko%ci powy!ej 2 m od poziomu gruntu, zg$aszaj#cy reklamacj( zapewni ekipie serwisowej bezpieczny dost(p do Produktu.
5. Je!eli stwierdzono wyst(powanie wad pow$oki po dokonaniu trwa$ego monta!u produktu (nie mo!na go zdemontowa&) Klient nie mo!e domaga& si( od Gwaranta ponownego malowania proszkowego, 

w zaistnia$ej sytuacji Producent w przypadku uzasadnionych roszcze' dokona naprawy na miejscu u Klienta farbami renowacyjnymi, które mog# odbiega& odcieniem i struktur# od pow$oki proszkowej.

"wiadczenia gwarancyjne nie b(d' realizowane w przypadku:
1. Usuni(cia lub zamazania uniemo!liwiaj#cego odczytanie tabliczki znamionowej.
2. Uszkodze' powsta$ych na skutek niew$a%ciwego transportu, magazynowania, lub w czasie instalowania produktu.
3. Uszkodze' b(d#cych nast(pstwem celowego dzia$ania. 
4. U!ytkowania wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem.
5. Uszkodze' mechanicznych powsta$ych podczas transportu i monta!u wykonywanego we w$asnym zakresie przez Klienta lub na skutek niestabilno%ci konstrukcji, w których zamontowane s# wyroby.
6. Monta!u dokonanego przez osob( niekompetentn#**, niezgodnie z Instrukcj# Instalowania i Obs$ugi lub niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
7. Wyst#pienia wad b(d#cych nast(pstwem wadliwego monta!u.
8. Obs$ugi nieodpowiedniej i niezgodnej z Instrukcj# Instalowania i Obs$ugi produktu lub u!ytkowania niesprawnego produktu.
9. Zaniechania lub niew$a%ciwej konserwacji, nieprawid$owej obs$ugi, niew$a%ciwej eksploatacji, czyszczenia niew$a%ciwymi %rodkami wg wymaga' zawartych w Instrukcji Instalowania i Obs$ugi.
10. Dzia$ania czynników zewn(trznych takich jak: ogie', sole, $ugi, kwasy, organiczne rozpuszczalniki zawieraj#ce estry, alkohole, aromaty, eter glikolowy lub chlorowane materia$y w(glowodorowe oraz 

inne agresywnie dzia$aj#ce substancje chemiczne (np. cement, wapno, %rodki %cieraj#ce i czyszcz#ce powoduj#ce ubytki materia$owe lub rysy) lub substancje odzwierz(ce lub anormalnych warun-
ków pogodowych, kl(sk !ywio$owych oraz zdarze' losowych.

11. Zak$óce' w pracy urz#dzenia steruj#cego spowodowanych silnym polem elektromagnetycznym pochodz#cym od zlokalizowanych w pobli!u urz#dze' energetycznych lub radiowych.
12. Uszkodze' lub wadliwego dzia$ania wyposa!enia elektrycznego powsta$ych nie z winy WI"NIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A., a spowodowanych w szczególno%ci przez: wy$adowania atmosferyczne, zala-

nie p$ynami, udary mechaniczne, nieprawid$owe napi(cie zasilaj#ce, czy te! inne czynniki zewn(trzne.
13. Napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez u!ytkownika lub osoby niekompetentne**, nieupowa!nione do takich zmian przez Producenta.
14. Zastosowania cz(%ci zamiennych lub dodatkowych urz#dze' innych producentów ni! cz(%ci oryginalne Producenta, bez pisemnej zgody Producenta.
15. Je!eli U!ytkownik nie wyrazi zgody na usuni(cie wady w sposób okre%lony przez Producenta.

W przypadku stwierdzenia wady wyrobu mo!liwej do zg$oszenia w formie reklamacji przed jego zamontowaniem, Producent nie b(dzie zobowi#zany do poniesienia kosztów demonta!u i ponownego 
monta!u wyrobu w obiekcie, o ile w celu usuni(cia wady konieczne oka!e si( jego zdemontowanie.

TRANSPORT I SK)ADOWANIE
Produkt mo!na transportowa& jedynie w pozycji pionowej. Okna nale!y sk$adowa& do czasu monta!u w miejscu nie nara!onym na bezpo%rednie dzia$anie promieni s$onecznych oraz kontakt z gor#cy-
mi przedmiotami, %rodkami o agresywnym dzia$aniu chemicznym, %rodkami impregnacyjnymi, klejami, farbami, rozpuszczalnikami.
Zabrania si( przenoszenia produktu za uchwyty, klamki, okucia. Zabrania si( przenoszenia za pomoc# przyssawek do szk$a, spowodowa& to mo!e zmian( fabrycznie ustawionej geometrii skrzyde$.

VI. UWAGI KO+COWE
1. Za$#cznikiem do produktu jest Instrukcja Instalowania i Obs$ugi, Karta Gwarancyjna.
2. Koszty naprawy usterek i wad nie podlegaj#cych naprawie gwarancyjnej ponosi wzywaj#cy serwis Producenta.
3. W przypadku konieczno%ci przekazania podzespo$u do ekspertyzy u dostawcy okres rozpatrzenia reklamacji mo!e ulec wyd$u!eniu.
4. Gwarancja na sprzedany wyrób nie wy$#cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnie' kupuj#cego wynikaj#cych z przepisów o r(kojmi za wady rzeczy sprzedanej.
5. Inne parametry produktów, które nie s# opisane w Warunkach Gwarancji s# okre%lone w kartach technicznych dla w$a%ciwej grupy produktowej w opisie standardowego wykonania.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie maj# ogólnie obowi#zuj#ce przepisy prawa.

** – osoba kompetentna – osoba zaopatrzona w niezb(dne instrukcje, odpowiednio wyszkolona, o kwalifikacjach wynikaj#cych z wiedzy i praktycznego do%wiadczenia, zapewniaj#ca wykonanie monta!u w sposób prawid$owy i bezpieczny.


