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 KARTA GWARANCYJNA 

Miejsce montażu  ........................................................... …………….. 

Nr zlecenia produkcji………………………………………………….. 

Nr faktury  ............... ………………………………………………….. 

Data sprzedaży ....... ………………………………………………….. 

Karta gwarancyjna jest nieważna bez pieczątki i podpisu sprzedawcy. 

 
 

………………………………………….. 
        Pieczęć i podpis sprzedawcy 
 
Reklamacje należy składać w punkcie zakupu. Reklamacja nie stanowi powodu do wstrzymania 
płatności za stolarkę okienną. Towar nie opłacony nie podlega gwarancji. 
Odpowiedzialność producenta z tytułu gwarancji ograniczona jest do wartości zakupionego towaru. 

Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień kupującego, zgodnie z Kodeksem Cywilnym a 
wynikających z niezgodności towaru z umową. 
 
 
WARUNKI GWARANCJI 

KLINGO jako producent udziela gwarancji jakości, na stolarkę PCW na okres 5 lat od daty zakupu, pod 
warunkiem prawidłowego montażu oraz eksploatacji zgodnej z załączoną instrukcją czyszczenia i 
konserwacji. Gwarancja rozpoczyna się zgodnie z datą na Karcie Gwarancyjnej. Wykaz produktów 
objętych gwarancją, zawarty jest na fakturze. 
Gwarancja obejmuje: 

- trwałość i kolor profili oraz wytrzymałość połączeń konstrukcyjnych; 
- zachowanie funkcji i sprawność działania okuć; 
- szczelność szyb zespolonych; 

Gwarancja nie obejmuje: 
- regulacji okuć i konserwacji okien; 
- roszenia szyb zewnętrznych i wewnętrznych oraz pęknięć szyb powstałych w czasie eksploatacji; 

- wad nieistotnych (czyli nie mających wpływu na wartość użytkową okna); 

Wszelkie uszkodzenia zewnętrzne szyb i profili należy zgłosić do 14 dni od daty zakupu. 
Po przekroczeniu tego terminu reklamacje nie będą uwzględnione. 
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INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I KONSERWACJI 

Profile z PVC można czyścić płynem do mycia naczyń. Nie wolno stosować alkoholu, rozcieńczalnika i 
rozpuszczalników do lakieru. Nie nadają się też szorujące środki czystości. 
Należy raz w roku przeprowadzić konserwację okien: sprawdzić śruby mocujące okna, skontrolować 
mechanizm zamykania; naoliwić wszystkie ruchome części okucia kroplą oleju maszynowego; 
wyczyścić i zakonserwować, ewentualnie wymienić uszkodzone uszczelki; sprawdzić system 
odwodnienia, w razie konieczności oczyścić otwory; 

Uwaga: Podczas prac remontowych należy zabezpieczyć okna folią. 
 


