
Załącznik nr 2 do Umowy o Współpracy Handlowej z dnia ...................

KARTA GWARANCYJNA DRZWI KOMPOZYTOWYCH VIKKING
Dziękujemy za zaufanie jakim obdarzyliście Państwo produkowane przez P.W. VIKKING KTS Sp. z o.o. drzwi kompozytowe.

Zapewniamy iż dołożyliśmy wszelkich starań by służyły one bezawaryjnie przez wiele lat.

1. PW VIKKING KTS Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej zwana dalej Gwarantem 
zapewnia o najwyższej jakości drzwi kompozytowych VIKKING, które produkowane są w 
oparciu o normy: PN EN 1530:2001; PN EN 1529:2001; PN-EN 1279-6; PN-EN 14351-1 
oraz PN-88/B-10085/A2+Az3.

2. Niezależnie od ustawowych wymogów ochrony praw konsumentów z tyt. rękojmi za wady 
rzeczy oraz odpowiedzialności z tyt. niezgodności towaru z umową - niniejszym 
dokumentem Gwarant udziela wydłużonej gwarancji na bezusterkową eksploatację niżej 
wymienionych komponentów i wyrobów:
I - skrzydła kompozytowe linii ARCTIC PLUS oraz ARCTIC - 25 lat
II - skrzydła kompozytowe linii PREMIUM - 20 lat
III - skrzydła kompozytowe linii BASIC - 15 lat
IV - ościeżnice PVC, zawiasy oraz zaczepy zamków - 10 lat
V - powłoki lakiernicze oraz pakiety witrażowe - 5 lat
VI - zamki listwowe oraz sprawność techniczna pozostałych komponentów drzwi - 3 lata

2.1 Prawo do wydłużonej gwarancji jest uwarunkowane łącznym spełnieniem wszystkich 
poniższych warunków:
a) właściwym, adekwatnym do warunków eksploatacji doborem linii drzwi i wyposażenia,
b)prawidłowym montażem drzwi przez autoryzowanych montażystów z zastosowaniem 

rekomendowanego systemu montażu wg wytycznych producenta,
c) eksploatacją drzwi kompozytowych zgodnie z ich przeznaczeniem,
d)dokonywania okresowych przeglądów, regulacji oraz konserwacji wg wytycznych 

producenta i dokumentowania tych czynności poprzez ewidencję na drugiej stronie karty 
gwarancyjnej,

e) niezwłocznym usuwaniem ew. usterek, które zabezpieczą przed dalszymi 
uszkodzeniami.

3. Wymienione w pkt. 2 wydłużone okresy gwarancyjne są udzielane wyłącznie dla drzwi 
użytkowanych w segmencie indywidualnego budownictwa mieszkaniowego.

3.1 W przypadku sprzedaży drzwi z przeznaczeniem do użytkowania w obiektach innych niż 
jednorodzinne budynki mieszkalne, montażu drzwi przez nieautoryzowanych 
montażystów, bądź niespełnieniem przez użytkownika wymogów wskazanych w pkt. 2.1 
objęte są one 2-letnim okresem gwarancyjnym, licząc od daty zakupu wyrobu przez 
klienta, ale nie więcej niż 30 m-cy od daty produkcji drzwi. Za datę zakupu wyrobu uważa 
się datę wskazaną na fakturze zakupu przez klienta potwierdzoną w karcie gwarancyjnej 
wyrobu.

4. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady powstałe z 
przyczyn tkwiących w sprzedanym wyrobie i przy spełnieniu następujących warunków:
a) wada ujawniła się w ciągu okresów określonych w pkt. 2 lub pkt. 3,
b)wyrób był transportowany, przechowywany, zamontowany i konserwowany zgodnie 

z załączoną do wyrobu instrukcją.
4.1 Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji obejmuje także wady powstałe w wyniku 

nieprawidłowego montażu drzwi dokonanego przez Gwaranta.
5. Niniejsza gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie RP. Warunki gwarancyjne  wyrobów 

przeznaczonych na rynki trzecie reguluje odrębny dokument gwarancyjny.
6.   Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
6.1 Nieprawidłowego montażu drzwi i jego skutków, z wyłączeniem pkt. 4.1,
6.2 Wad lub niesprawności powstałych z przyczyn, za które Gwarant odpowiedzialności nie 

ponosi: w tym braku wykonywania czynności należących do zakresu standardowej obsługi 
eksploatacyjnej wyrobu przez użytkownika, braku okresowych regulacji oraz konserwacji 
części ruchomych zamków, okuć i zawiasów; nieprawidłowej konserwacji wyrobu, np. 
używania gruboziarnistych środków czyszczących, niewłaściwych taśm klejących lub 
środków chemicznych mogących uszkodzić drzwi bądź ich elementy.

6.3 Uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwej, niezgodnej z instrukcją eksploatacji,
6.4 Uszkodzeń powłok lakierniczych (odpryski, złuszczenia, zmatowienia) powstałe na 

skutek uszkodzeń mechanicznych lub niezachowania zasad prawidłowego 
zabezpieczenia drzwi w trakcie wykonywania prac budowlanych oraz użytkowania drzwi,

6.5 Skutków wynikających z stosowania nieoryginalnych komponentów i części zamiennych, 
stosowania niewłaściwych lakierów lub niecertyfikowanych okuć,

6.6 Czasowych odkształceń skrzydeł spowodowanych znaczną różnicą temperatur 
spowodowaną np. silnym nasłonecznieniem. Innowacyjna technologia zapewnia pamięć 
kształtu kompozytowych skrzydeł, które po ustaniu przyczyny powracają do pierwotnych 
parametrów. Czasowe odkształcenie się skrzydła w linii pionowej do 4 mm jest zgodne 
z normą branżową i nie stanowi wady wyrobu.

7. Przedmiotem gwarancji nie są objęte nieznaczne różnice kolorystyki poszczególnych 
elementów okuć oraz różnice odcieni i intensywności barw powłok lakierniczych 
poszczególnych elementów drzwi - uwarunkowanych stosowaną technologią.

7.1 Drzwi kompozytowe VIKKING są lakierowane najwyższej jakości lakierami z użyciem 
unikalnej technologii dekoracji uwydatniającej usłojenie szlachetnego drewna i 
nadającego każdym drzwiom indywidualny, niepowtarzalny wzór i barwę. W przypadku 
wymiany lakierowanego komponentu w okresie użytkowania drzwi - Gwarant zastrzega 
sobie prawo do wystąpienia różnicy w wybarwieniach poszczególnych elementów 
wynikającej z stosowanej techniki lakierowania.

8. Z gwarancji są wyłączone:
8.1Nieznaczne odchylenia płaszczyzny powierzchni skrzydeł kompozytowych 

spowodowane skurczem technologicznym piany PU, która stanowi wypełnienie i izolację 
termiczną skrzydeł. 

8.2 Niewidoczne dla nieuzbrojonego wzroku osoby obserwującej wyrób pod kątem prostym 
z odległości min. 100 cm w warunkach naturalnego dziennego oświetlenia - nieznaczne 
skazy szyb dopuszczone przez normę branżową oraz cechy zdobień witraży wynikające 
z zastosowanej technologii.

8.3 Niewidoczne dla nieuzbrojonego wzroku osoby obserwującej wyrób pod kątem prostym 
z odległości min. 100 cm w warunkach naturalnego dziennego oświetlenia - drobne wady 
powłok lakierniczych występujące na powierzchniach wyrobu np. kratery, pęcherzyki 
i wtrącenia w postaci pojedynczych punktów.

8.4 Uszkodzenia drewnianych ościeżnic, ram naświetli i opasek spowodowane względną 
wilgotnością powietrza w pomieszczeniu, przekraczającą 60% lub brakiem wymaganego 
pełnego zadaszenia dla drzwi w wersji z ościeżnicami drewnianymi.

8.5 Szkody spowodowane przez mechaniczne i chemiczne uszkodzenia drzwi.
8.6 Wady wyrobu powstałe w wyniku zdarzeń losowych niezależnych od Gwaranta.
9. W razie dokonania przez nieupoważnioną osobę modyfikacji lub zmian konstrukcyjnych 

wyrobu, a także w przypadku zamocowania w drzwiach elementów dodatkowych 
niebędących przedmiotem oferty Gwaranta, Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji.

10.Warunkiem uznania reklamacji dotyczącej niezgodności towaru z przedmiotem 
zamówienia lub widocznej usterki zauważalnej przed montażem wyrobu jest zgłoszenie jej 
z jednoczesnym odstąpieniem od czynności montażu.

11. Gwarancja zobowiązuje Gwaranta do nieodpłatnego usunięcia wad wyrobu objętego 
gwarancją z zastrzeżeniem, że Gwarant dokonuje oceny oraz sposobu usunięcia usterki.

12. Tryb zgłaszania reklamacji:
12.1 Ewentualne zgłoszenie reklamacji nabywca powinien złożyć do sprzedawcy wyrobu 

w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, podając powód reklamacji, rodzaj lub objawy 
usterki oraz sugerowane oczekiwania w zakresie sposobu usunięcia wady. Integralną 
częścią zgłoszenia powinny być: nr. dokumentu zakupu, karta gwarancyjna oraz stosowna 
dokumentacja fotograficzna w zakresie umożliwiającym dokonanie wstępnej weryfikacji 
zasadności reklamacji.

12.2 Podanie adresu zamontowanych drzwi oraz numeru telefonu do użytkownika 
przyspieszy wdrożenie procedury reklamacyjnej oraz uzgodnienie najdogodniejszego dla 
stron terminu usunięcia usterki.

13. Usunięcie w ramach gwarancji zgłoszonej usterki nastąpi wyłącznie po przedstawieniu 
Gwarantowi lub autoryzowanej grupie serwisowej prawidłowo wypełnionej 
i dokumentującej wszystkie czynności montażowe, serwisowe i konserwacyjne karty 
gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu wyrobu.

14. Gdy reklamowany wyrób został dostarczony przez Nabywcę do punktu sprzedaży lub 
siedziby Gwaranta rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie do 7 dni od daty dostarczenia 
reklamowanego wyrobu.
15. Objęta gwarancją naprawa powinna być usunięta w terminie nie dłuższym niż 30 dni od 

uznania reklamacji. Sposób naprawy wyrobu (usunięcia wad bądź usterek) ustala 
Gwarant.

16. Gwarant zobowiązany jest do wymiany wadliwego wyrobu na inny wolny od wad, jeżeli 
usunięcie wady nie jest możliwe mimo dokonania dwóch napraw, bądź ujawniły się wady 
uniemożliwiające używanie wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem.

17. Czynności dokonania naprawy Gwarant lub autoryzowana grupa serwisowa poświadcza 
w karcie gwarancyjnej z wyszczególnieniem wykonanych czynności.

18. W przypadku stwierdzenia przez Gwaranta, że zgodnie z postanowieniami pkt. 6-10 karty 
gwarancyjnej, wada wyrobu nie jest objęta gwarancją lub nie zostały spełnione warunki 
podane w karcie gwarancyjnej - Gwarant lub autoryzowany serwis dokumentują ten fakt 
w karcie gwarancyjnej z podaniem uzasadnienia. Wówczas wykonanie naprawy może być 
wykonane wyłącznie za odpłatnością na podstawie odrębnego zlecenia.

19. W sytuacji nieuzasadnionego zgłoszenia Zgłaszający zobowiązany jest do zwrotu 
poniesionych przez Gwaranta kosztów związanych z nieuzasadnionym zgłoszeniem.

20. W przypadkach określonych w pkt. 18 i 19 Nabywca jest zobowiązany zapłacić 
wynagrodzenie z tytułu kosztów dojazdu serwisu i dokonanej naprawy wyrobu w wysokości 
odpowiadającej rzeczywistym kosztom napraw na podstawie faktury wystawionej przez 
Gwaranta lub autoryzowaną grupę serwisową.

21. W przypadku dokonania wymiany wadliwego wyrobu na wolny od wad, Gwarant rości 
sobie prawo do żądania od Nabywcy zapłaty odpowiedniego odszkodowania za obniżenie 
wartości reklamowanego wyrobu ponad jego zwykłe zużycie będące skutkiem 
niewłaściwego użytkowania lub uszkodzenia wyrobu w zakresie innym niż objęty 
uzasadnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.

22. Zmiany warunków gwarancji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności .
23.W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami gwarancji mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego.

Gwarant zobowiązuje się do dołożenia maksimum wysiłku by ewentualne spory rozstrzygać 
z poszanowaniem zasad etyki biznesowej. Jeżeli strony nie wypracują konsensusu, 
właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd tożsamy do siedziby Producenta.

 

….................................................

….................................................

Data zgłoszenia
uszkodzenia

Data naprawy z pieczątką 
i podpisem serwisanta

Lp.

Ewentualne suges�e i uwagi na temat drzwi VIKKING prosimy kierować na adres:centrum@vikking.eu
PW VIKKING KTS Sp. z o.o., Aleja Solidarności 4, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 342-10-91 

Nr fabryczny 
skrzydła

Nr ZS

 Data sprzedaży, pieczęć
i podpis sprzedawcy

Pieczęć, data montażu
i podpis montażysty

serwis@vikking.eu
www.vikking.eu

Krótki opis uszkodzenia

Biała Podlaska 06.06.2018 r
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Ewidencja przeglądów drzwi kompozytowych

Lp. Data Zakres prac Czytelny podpis

Data zakupu
dd/mm/rrrr

Lp. Data Zakres prac Czytelny podpis
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