
   

 

 

WARUNKI GWARANCJI 
 

Firma KODA system Sp. z o.o. gwarantuje wysoką jakość sprzedawanych produktów i jednocześnie udziela  
gwarancji na swoje produkty. Długoletnie i właściwe funkcjonowanie okien zależy od regularnej konserwacji 
i właściwego użytkowania. 
 
KODA system Sp. z o.o. udziela gwarancji na okna i drzwi PCV na zasadach i warunkach zawartych w tej karcie 
gwarancyjnej.  
 
1. 
Firma KODA system Sp. o.o. udziela następującą gwarancję na sprzedawane produkty:  

 5 lat na tworzywo PCV , użyte do produkcji okien i drzwi w zakresie:  
- zachowania jednakowych rozmiarów i kształtów w granicach określonych przez  technologię 
- odporności na warunki atmosferyczne  (zgodnie z niemiecką normą DIN 53387) 

 5 lat na okucie 
 5 lat na funkcjonowanie okien 
 2 lata na szkło  
 2 lata na okucia drzwiowe - samozamykacze, elementy do uchylania okien z poziomu podłogi itp   
 2 lata na inne dodatki sprzedawane przez firmę  KODA System Sp. z o.o. 

 
2. 
Gwarancja jest ważna jeżeli produkty są właściwie zamontowane, właściwie użytkowane i systematyczne 
konserwowane oraz gdy są zapłacone w pełnej wysokości. 
 
3. 
Gwarancja jest udzielana do wartości zakupionych okien, drzwi i dodatków.  
 
4.  
Gwarant odpowiada tylko za błędy powstałe przy produkcji okien PCV. 
Gwarancja obowiązuje w czasie jej trwania w zakresie:  

- wad ukrytych, niewidocznych przy zakupie okien 
- właściwego funkcjonowania mechanizmów i okuć  
- właściwego i trwałego połączenia elementów tworzywowach w produkcie.   

 
5. 
Gwarancja nie obowiązuje na produkty, w których pojawiły się wady w wyniku :  

- niewłaściwego transportu zrealizowanego przez kupującego 
- niewłaściwego składowania okien 
- uszkodzeń wynikająceych z niewłaściwego montażu 
- zjawiska optycznego - zjawisko interferencji światła tzw. prążki Brewstera 
- drobne rysy, które nie mają wpływu na właściwe funkcjonowanie produktu 
- niewłaściwe rozmieszczonych podkładek dystansowych – np. przy samodzielnym montażu szyby  
- innych zmian w produkcie niezgodne z ich przeznaczeniem  
- niewłaściwego eksploatowania produktu   
- zablokowania  i zanieczyszczenia otworów odpowietrzających i odwadniających  
- niewykonania konserwacji lub czyszczenia tworzywa niewłaściwymi środkami 
- błędów konserwacji okuć 
- mechanicznych uszkodzeń szyb – pęknięcie, porysowanie  
- uszkodzeń wynikających z błędów konstrukcyjnych budynków 



   

- niewłaściwej  wentylacji  
- roszenia, marznięcia i innych konsekwencji związanych z niewłaściwymi warunkami klimatycznymi 

wewnątrz pomieszczenia   
- uszkodzeń dokonanych przez trzecie osoby, oraz powstałych w wyniku czynników zewnętrznych (np. silny 

wiatr) 
Ponadto gwarancja nie obejmuje produktów, które nie zostały w pełnej wysokości zapłacone albo 
- zostały zakupione z obniżoną ceną lub jako produkt niepełnowartościowy (np. bez szyb) 
- zostały zamontowane poza terytorium RP 

 
Gwarancja nie obowiązuje na produkty, które były wykonane na życzenie i odpowiedzialność klienta, niezgodnie 
z normami technologicznymi, jak np. konstrukcje pozagabarytowe , zastosowanie niewłaściwych  łączników, brak 
podziału powierzchni szyb poprzeczkami konstrukcyjnymi, stosowanie wzmocnień oraz szyb o niewłaćiwej  
grubości .  
Katalogi techniczne są dostęopne u każdego autoryzowanego sprzedawcy KODA system Sp.z o.o. lub w siedzibie 
firmy. 
 
6. 
Reklamacje należy zgłosić w miejscu zakupu w formie pisemnej wraz z pełnym opisem wad i usterek. Należy 
dołączyć dowód zakupu stolarki np. fakturę.  W celu sprawdzenia zasadności zgłoszonej reklamacji niezbędne są 
oględziny, które będą dokonane w terminie 30 dni od daty pisemnego zgłoszenia reklamacji.   
 
7.  
Sprzedawca może rozpatrzeć reklamację bez oględzin na podstawie poprawnie zgłoszonej reklamacji prze klienta. 
 
8. 
Reklamacja widocznych błedów aby mogła być uznana musi być zaznaczona na dokumencie dostawy. Dotyczy to 
głównie ilości sztuk niezgodnych z zamówieniem, uszkodzonych i porysowanych szyb i profili, brak osprzętu 
(klamki, osłonki). Po dokonaniu odbioru w/w rekalmację nie będą respektowane. Błędy, które nie wpływają na 
funkcjonowanie stolarki np. rysy, krzywizny profila nie podlegają reklamacji. 
 
9. 
Gwarant odpowiada za respektowanie gwarancji tylko  po  zgłoszeniu reklamacji  przez klienta poprzez złożenie:  

- czytelnie i poprawnie  wypełnionej karty złoszenia reklamacji lub szczegółowo opisnej reklamacji 
- ważnego dowodu zakupu (faktury) z datą sprzedaży reklamowanego produktu 

 
10. 
Gwarant może odmówić wykonania gwarancyjnej naprawy jeżeli dokumenty przekazane prze klienta nie są 
zgodnie z dokumentami posiadanymi przez firmę. 
 
11. 
O sposobie naprawy lub wymianie reklamowanego produktu na nowy decyduje producent. 
Klient przy wymianie okna otrzyma taki sam produkt jaki był pierwotnie zamawiany. Nie może oczekiwać 
wykonania innej konstrukcji, koloru, wyposażenia itp. niż produkt reklamowany.  
 
12. 
Za opóźnienie w reklamacji nie uznaje się sytuacji w której pomimo przyjazdu serwisanta w uzgodnionym terminie 
lub gdy serwis jest gotowy do usunięcia usterki, nie można dokonać naprawy z przyczyn stojących po stronie 
klienta. Termin załatwienia reklamacji przedłuża się wówczas o czas wynikającej stąd zwłoki. Jeżeli klient nie 
umożliwi dostępu do reklamowanej stolarki po raz drugi, przyjmuje się to jako wycofanie reklamacji. 
 
13. 
Reklamacja nie jest powodem do zatrzymania płatności za zakupione produkty.  
 
 
 



   

14. 
Raklamacja błędów i wad produktu wymaga  pisemnego zgłoszenia w terminie 5 dni od daty poinformowania 
o tym sprzedawcę. 
 
15. 
Reklamacja  niezapłaconych produktów w pełnej wysokości nie będzie przyjęta do realizacji. 
 
16. 
Serwis gwarancyjny zapewnia usunięcie wszystkich wad produkcyjnych i materiałowych w terminie do 30 dni od 
daty ich zaakceptownia jako reklamacyjnych. Termin może ulec przedłużeniu jedynie z przyczyn niezależnych od 
gwaranta. Kupujący jest zobowiązany umożliwić gwarantowi zweryfikowanie przyczyn zgłoszenia reklamacji. W 
innym przypadku termin realizacji reklamacji może ulec wydłużeniu o czas  niezbędny do zweryfikowania przyczyn 
reklamacji lub realizacja reklamacji może być niemożliwa do przeprowadzenia.  
 
17. 
W przypadku gdy wady nie da się usunąć a wyrób nadal nadaje się do eksploatacji użytkownik ma prawo do: 
zwrotu wartości równoważącej obniżenie jakości wyrobu lub wymiany wadliwego wyrobu na pełnowartościowy 
wraz z wbudowaniem nowego wyrobu w otworze okiennym.  
Klient przy wymianie okna nie ma prawa żądać, doprowadzenia całego pomieszczenia w którym było wymieniane 
okno  do stanu sprzed wymiany a także nie ma prawa żądać wykonania innej konstrukcji niż wyrób reklamowany.  
 
18. 
Gwarant nie odpowiada za poprawność pomiaru otworów okiennych, podziału okien, funkcji rodzaju oszklenia 
potwierdzonych przez klienta. Ryzyko z tym związane ponosi kupujący. W przypadku nietypowych elementów  
(np. okna łukowe, skośne, itp.) kupujący jest zobowiązany przkazać szablon zatwierdzony własnym podpisem. 
 
19. 
Przedmiot zamówienia (zarówno zamontowane jak i niezamontowane okna, drzwi itd.)  do momentu całkowitej 
zapłaty pozostają majątkiem producenta, który ma prawo zatrzymania ruchomej części okna (np. skrzydeł) do 
czasu zapłaty za te produkty. 
 
20. 
Odpowiedzialność gwaranta (gwarancja) kończy się wtedy, gdy produkt jest uszkodzony nie z jego winy, a klient 
sam doprowadził do uszkodzenia (np. zrzucone, uderzone okno) lub gdy nie są przeprowadzane obowiązkowe 
przeglądy stolarki wraz z ich konserwacją. 
 
21. 
W przypadku nadużyć, jak np. zbędny wyjazd pracownika do klienta, producent ma prawo do obciążenia kosztami 
wyjazdu i pracy serwisanta. 
 
22. 
We wszystkich spornych sprawach sądem właściwym dla ich rozpatrywania jest sąd właściwy dla siedziby 
Sprzedawcy. 
 

 


