
GWARANCJA 

 
UMOWA GWARANCYJNA
1. Okres gwarancji trwa  1 rok od daty wydania towaru.
Wyżej  wymieniony  okres  gwarancji  dotyczy profili  aluminiowych oraz  wypełnień  gdzie firma gwarantuje,  iż  nie
popękają  w wyniku oddziaływania  warunków atmosferycznych.  Przy eksploatacji  zgodnej  z  załączonymi zasadami
użytkowania .
Regulacja drzwi oraz okien w okresie gwarancyjnym 12 miesięcy od dnia dostarczenia towaru (nie dotyczy montażu
własnego). Po tym okresie regulacje płatne. 
2. Wszelkie  naprawy w okresie  gwarancyjnym wykonane będą  po  przedstawieniu niniejszej  umowy gwarancyjnej.
Zagubienie  dokumentu  lub  samowolne  wpisy  w  karcie  gwarancyjnej  będą  podstawową  do  utraty  świadczeń
wynikających z umowy gwarancyjnej.
3. Gwarancja  wygasa  również  wtedy,  gdy bez  zgody Wykonawcy zostaną  dokonane  przeróbki  drzwi  ,  okien  lub
konstrukcji aluminiowych , lub ich eksploatacja nie będzie zgodna z zasadami użytkowania drzwi , okien ,  konstrukcji
aluminiowych   ,  oraz  wtedy  ,  gdy  drzwi  ,  okna  lub  konstrukcje  aluminiowe   zostaną  wymontowane  z  miejsca
pierwotnego montażu ( wskazanego przez kupującego) i powtórnie zamontowane w innym miejscu.
4. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne oraz uszkodzenia wynikłe z niestabilności
murów, w których drzwi , okna , konstrukcje aluminiowe  są osadzone.
5. Decyzję w sprawie przyznania lub odmowy udzielenia naprawy gwarancyjnej  (podstawy dochodzenia gwarancji)
zastrzega sobie PROFITECH Sp. z o.o. jako wykonawca z uwzględnieniem postanowień par. 6.
6. W kwestiach spornych  PROFITECH Sp.  z  o.o.  wyraża  zgodę na przekazanie  sprawy do  eksperta  lub instytutu
uzgodnionego między stronami, oraz zapewnia respektowanie wydanych przez nich orzeczeń. Koszty ekspertyz ponosi
strona przeciwko której wydano orzeczenie.
7. Gwarancja  jest  wyłączona  w  przypadku  za  dużych,  zbyt  małych  lub  ogólnie  nie  dopuszczalnych  przez
systemodawców  konstrukcji  aluminiowych  drzwiowych  ,  konstrukcji  aluminiowych  okiennych  oraz  konstrukcji
aluminiowych  ,  a  także  zastosowanych  w  nich  rozwiązań.  Informacje  o  wyłączeniu  powinny  być  zawarte  na
potwierdzeniu zamówienia lub przekazane klientowi przez pracownika producenta ustnie przy przyjęciu zlecenia do
realizacji. 

Wszystkie spory powstałe w relacjach pomiędzy Stronami umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny rzeczowo
właściwy dla siedziby PROFITECH Sp. z o.o. , zgodnie z prawem polskim 

Przedstawiciel..............................................................
data wydania towaru....................................................
numer zamówienia......................................................
numer/data rachunku..................................................
miejsce montażu.........................................................

Warunki gwarancji przyjmuję :

Zamawiający                                                                                  Producent

.............................................                                        .........................................



ZASADY UŻYTKOWANIA DRZWI ALUMINIOWYCH /
OKIEN ALUMINIOWYCH / KONSTRUKCJI ALUMINIOWYCH 

Gratulujemy  Państwu  wyboru  stolarki  naszej  produkcji  i  prosimy  o  zapoznanie  się  z  poniższymi  zasadami  jej
użytkowania.  Stosowanie  naszych  zaleceń  zapewni  Państwu  długie,  bezawaryjne  funkcjonowanie
drzwi/okien/konstrukcji aluminiowych.

1. Transport i składowanie
-   Transport  i  składowanie  musi  odbywać  się  w  pozycji  pionowej,  a  drzwi   /okna  /konstrukcje  aluminiowe
zabezpieczone przed uszkodzeniem i porysowaniem.
2.Montaż
- Montaż należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta drzwi / okien  / konstrukcji aluminiowych
- Po zamontowaniu dokonać regulacji oraz zerwać folię ochronną z elementów drzwi / okien  /konstrukcji aluminiowych
w czasie nie dłuższym niż 1 miesiąc.
3. Konserwacja 
- Przy pomocy wazeliny technicznej przynajmniej raz w roku należy dokonać smarowania części ruchomych zamka w
celu utrzymania niezawodnej i lekkiej pracy okuć.
Nie zdejmować skrzydła do prac konserwacyjnych. 
Podczas konserwacji zabezpieczyć drzwi / okna przed niezamierzonym zamknięciem lub otwarciem.
Regulacja  elementów okucia,  jak również wymiana elementów oraz  zdejmowanie i  zakładanie skrzydła  muszą być
wykonywane przez wykwalifikowany serwis. 
4. Utrzymanie drzwi / okien / konstrukcji aluminiowych w czystości
-  Po  montażu  oraz  w każdej  innej  sytuacji  niezwłocznie  usuwać  wszelkie  zabrudzenia  spowodowane  :  zaprawą
tynkarską,  rdzą  ,  sadzą  ,  środkami  impregnacyjnymi,  klejem,  farbą  oraz  innymi  materiałami  budowlanymi  i
chemicznymi.
UWAGA!  Do tego  typu zabrudzeń stosować wyłącznie  chemiczne środki  czyszczące  i  polerujące  do  powierzchni
lakierowanych. Nie skrobać powierzchni profili i szyb
- Do mycia drzwi / okien /konstrukcji aluminiowych   używać tradycyjnych środków myjących (bez rozpuszczalników)
- Po każdym umyciu drzwi / okna należy sprawdzić drożność kanałów odpływowych.
5. INNE
Unikać kontaktu drzwi / okien / konstrukcji aluminiowych  z przedmiotami : 
gorącymi (grzałki, żelazka itp.)
ostrymi, mogącymi uszkodzić drzwi / okna / konstrukcje aluminiowe 
środkami czystości powodującymi zarysowania
żrącymi i innymi mogącymi spowodować zniszczenie profilu, szyby, uszczelek, okuć

UWAGA !
Zatrzaskujące się skrzydło drzwi / okna  może prowadzić do zranienia !
Przy domykaniu drzwi / okien  nie należy wkładać ręki między skrzydło a ościeżnicę !
W przypadku dostępu do drzwi / okien dzieci lub osób z zaburzeniami umysłowymi należy zamykać drzwi / okna
na klucz i nie pozostawiać klucza w zamku drzwi !
Podczas silnego wiatru nie należy pozostawiać otwartych drzwi / okien  !

UWAGA ! Nie malować powierzchni profili farbami, lakierami, środkami konserwującymi i ochronnymi !

W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady u producenta 

Warunki gwarancji i zasady użytkowania drzwi / okien / konstrukcji aluminiowych  znam i przyjmuję :

Zamawiający                                                                                      Producent
 
.........................................                                                                ........................................


