
   

 

 

WARUNKI GWARANCJI – ROLETY i BRAMY 
 

Firma KODA system Sp. z o.o. gwarantuje wysoką jakość sprzedawanych produktów i jednocześnie udziela  
gwarancji na sprzedawane produkty. Długoletnie i właściwe funkcjonowanie rolet i bram zależy od regularnej 
konserwacji i właściwego użytkowania. 
 
KODA system Sp. z o.o. udziela gwarancji na rolety, bramy i osprzęt z nimi związany na zasadach i warunkach 
zawartych w tej karcie gwarancyjnej.  
 
1. 
Firma KODA system Sp. o.o. udziela następującą gwarancję na sprzedawane produkty:  

 Rolety zewnętrzne – 2 lata 
 Bramy i osłony rolowane – 2 lata 
 Silniki radiowe i przewodowe – 2 lata 
 Pozostałe elementy sterowania – 2 lata  

 
2. 
Reklamacje należy składać na piśmie w punkcie sprzedaży, w którym został dokonany zakup wraz z dowodem 
zakupu (zamówienie, faktura) oraz z podaniem imienia i nazwiska oraz nr uprawnień instalatora, który dokonywał 
podłączenia rolet i bram. 
 
3. 
Gwarancja liczy się od dnia odbioru towaru. 
 
4.  
Warunkiem rozpatrzenia gwarancji jest całkowite uregulowanie należności za dostarczony towar. 
 
5. 
W przypadku nieuzasadnionego wezwania reklamacyjnego klient zostanie obciążony kosztami obsługi reklamacji 
poniesionymi przez sprzedającego. 
 
6. 
Montaż produktów powinien być wykonany przez wykwalifikowane ekipy monterskie zgodnie z projektem, instrukcją 
montażu i zasdami sztuki budowlanej. Montaż nie powinien ograniczać swobodnego dostępu do klapy rewizyjnej. Instalacje 
elektryczne powinny być wykonywane przez osoby z uprawnieniami SEP. 
 
7. 
Dokonanie wszelkich czynności związanych z programowaniem sterowników, przełączników lub silników z uwzględnieniem 
regulacji pozycji krańcowych powinno odbyć się po montażu rolet i bram. 
 
8. 
W przypadku zabudowania elementów rolet i bram np.: prowadnic, klapy rewizyjnej klient zobowiązany jest na własny koszt 
udostępnić serwisantowi swobodny dostęp umożliwiający naprawę rolety lub bramy a w przypadku rolet zewnętrznych 
zamontowanych wyżej niż na parterze zapewnić podnośnik lub rozłożone rusztowanie. 
 
9.  
W przypadku rolet nadstawnych zewnętrzna część skrzynki powinna być zabudowana w 70% od górnej krawędzi rolety. 
 
10. 
Wszystkie wady powstałe w trakcie produkcji lub wynikające z wad materiału objęte gwarancją zostaną usunięte w terminie 
30 dni licząc od dnia zgłoszenia, przy czym czas usunięcia bardziej skomplikowanych usterek może sie wydłużyć. 
 



   

11. 
Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych wskutek: 

 Zastosowania wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem lub zastosowania elementów pochodzących od innego 
producenta/dostawcy 

 Niewłaściwie położonej instalacji elektrycznej 
 Nieprawidłowego podłączenia pod instalację elektrycznąoraz złego ustawienia i regulacji napędów w tym również 

pozycji krańcowych 
 Niewłaściwej obsłudze, zmian w instalacji zasilającej polegającej na zmianie kolejności zasilania jak i regulacji 
 Działania czynników zewnętrznych (substancje chemiczne, ogień, woda) oraz włamań 
 Zmian konstrukcyjnych oraz napraw przeprowadzanych przez osoby nieupoważnione 
 Nieprawidłowego montażu stwierdzonego przez przedstawiciela producenta 
 Zastosowania piany montażowej powodującej odkształcenie elementów rolety lub bramy 
 Nieprawidłowej obróbki elewacyjnej, spowodowanej dociśnięciem pokrywyzewnętrznej rolety lub bramy m.in. 

styropianem, wełną mineralną, klinkierem, tynkiem lub klejem 
 Uszkodzeń mechanicznych powstałych przy odbiorze towaru 
 Zużycia elementów, uderzeń, ścierania – w przypadku ślizgaczy stałych w roletach lub bramach 
 Klęsk żywiołowych, działania sił natury 
 Nieprawidłowego podłączenia pod instalację elektryczną 
 Zastaosowania przełaczników spoza oferty KODA SYSTEM Sp. z o.o. 
 Przymarznięć podczas mrozu (należy wtedy unikać gwałtownych ciągnięć i zrezygnować z otwierania czy zamykania 

rolet lub bramszczególnie przy zastosowaniu silnika bez funkcji przeciążenia 
 

12. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne i pęknięcia powstałe w trakcie eksploatacji oraz wady dopuszczone 
zgodnie z obowiazującymi przepisami i normami. Gwarancja nie obejmuje konserwacji, czyszczenia oraz regulacji produktu 
przewidzianej w instrukcji. W czasie eksploatacji rolet i bram na powierzchni pancerza mogąpojawić się otarcia i zarysowania 
(szczególnie w miejscach zamontowania ślizgaczy). Uszkodzenia takie nie mogą być podstawą do reklamacji produktu. 
 
13. 
Usunięcie wady lub naprawa poprzez wymianę produktu wadliwego na produkt wolny od wad nie powoduje rozpoczęcia 
biegu terminu Gwarancji ani jej wydłużenia. 
 
14.  
Gwarancji podlegają tylko napędy podłączone zgodnie z „instrukcją podłączenia i regulacji silnika rurowego“, napędy w 
instalacjach zgodnych z „warunkamitechnicznymi podłaczenia silników radiowych i przewodowych“ oraz obowiązującymi 
przepisami. 
 
15. 
Sposób usunięcia usterki pozostaje po stronie producenta/dostawcy. 
 
16. 
Klient zobowiązany jest do ilościowego i jakościowego odbioru wyrobów w zakresie wad jawnych, które nie mogąbyć 
podstawą do reklamacji po odbiorze rolet i bram. Za wady jawne uważa się niezgodności: wymiarów, podziałów, kolorów 
oraz uszkodzeń mechanicznych typu: rysy, pęknięcia itp. W przypadku stwierdzenia wad jawnych klient, który zdecyduje się 
zamontować wadliwy wyrób traci prawo jego reklamowania oraz dochodzenia naprawy innych szkód spowodowanych wadą 
wyrobu. 
 
17. 
KODA System Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo decyzji w określeniu zakresu odpowiedzialności tytułem uszkodzenia 
(zniszczenia) rolety lub bramy, przy równoczesnym wyrażeniu zgody na przekazanie sprawy do niezależnego eksperta lub 
instytucji uzgodnionego między stronami. 
 
18. 
Gwarancja dotyczy wyłącznie szkód powstałych w przedmiocie umowy i odpowiedzialności firmy KODA System Sp. z o.o. 
ograniczona jest do zwrotuwartości sprzedanych wyrobów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za inne koszty 
spowodowane wadą wyrobu. 
 
19. 
Gwarant nie uwzględnia reklamacji dotyczących różnic odcieni elementów składowych rolety lub bramy tych samych kolorów 
w szczególności kolorów drewnopodobnych a także różnic uwarunkowanych wzorami strukturalnymi koloru lub materiału. 
Rozbieżności zależne są od półfabrykatów dostarczanych przez producentów w różnych odstępach czasu. 



   

20. 
Kupujący może utracić prawa wynikające z gwarancji nie stosując się do zaleceń zawartych w instrukcjach montażu oraz 
warunkach technicznych rolet i bram oraz urządzeń elektrycznych. 
 
21. 
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Karty Gwarancyjnej mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
22. 
Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
 
23. 
Pakowanie, przechowywanie oraz transport musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi normami. 
 
Uwagi ogólne: 

 Po zamontowaniu rolet i bram należy natychmiast zerwać folię ochronną oraz etykiety samoprzylepne jednak nie 
później jak 30 dni od daty odbioru towaru od sprzedającego. 

 Nie należy malować rolet i bram farbami bądź lakierami jak również nanosić jakichkolwiek dodatkowych warst 
ochronnych. 

 Wszelkiego rodzaju zabrudzenia rolet i bram np. rdzę, sadzę, zaprawę murarską należy niezwłocznie usunąć. 
 Do czyszczenia rolet i bram nie nalezy używać środków chemicznych powodujących uszkodzenia powierzchni 

zewnętrznych lub powodujących uszkodzenia powłok lakierniczych 
  

 
 

 
 
 


