Ogólne Warunki Sprzedaży dla Kontrahentów Zagranicznych
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. TERMO PROFIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Producent”) prowadzi
działalność gospodarczą na podstawie wpisu do prowadzi działalność gospodarczą na podstawie
wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 152321.
2. Producent jest przedsiębiorcą profesjonalnym w zakresie produkcji i sprzedaży elementów stolarki
okiennej i drzwiowej z tworzyw sztucznych i aluminium oraz innych towarów znajdujących się w
ofercie handlowej Producenta (dalej: „Produkty”).
3. Ogólne warunki sprzedaży produktów dla kontrahentów zagranicznych (dalej: „OWS”) określają
zasady współpracy stron w zakresie sprzedaży Produktów przez Producenta na rzecz Klienta
będącego Przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 k.c. z siedzibą poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej.
4. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Producenta nie stanowią oferty w rozumieniu
kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania zamówień.
5. W przypadku nieważności lub bezskuteczności niektórych postanowień OWS, pozostałe
postanowienia pozostają w mocy.
6. Klient składając zamówienie uznaje, że OWS stanowią integralną część umowy zawieranej z
Producentem i w tym zakresie Strony wyłączają stosowanie jakichkolwiek postanowień Ogólnych
Warunków Sprzedaży lub Usług obowiązujących u Klienta.
7. Ilekroć mowa w OWS o terminach oznaczonych w dniach rozumie się przez nie terminy liczone w
dniach kalendarzowych.
II. ZAMÓWIENIA
1. Klient składa zamówienie na Produkty w formie pisemnej lub elektronicznie za pośrednictwem
programu WH OKNA udostępnionego mu przez Producenta (dalej: „Program”), z wykorzystaniem
identyfikatora nadanego mu przez Producenta.
2. Zamówienie powinno zawierać: ilość, rodzaj oraz pełną specyfikację zamawianych Produktów.
Wskazany przez klienta w zamówieniu termin realizacji nie jest wiążący dla Producenta.
3. Zawarcie jednostkowej umowy sprzedaży dochodzi do skutku w momencie potwierdzenia na piśmie
przez Producenta otrzymanego zamówienia lub nadania statusu „OK” w przypadku korzystania
przez Klienta z Programu, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
4. Producentowi przysługuje jednostronne prawo żądania od Klienta zapłaty kaucji gwarancyjnej
w wysokości wskazanej przez Producenta, co Klient akceptuje w całości bez zastrzeżeń, w celu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez klienta. Kwota kaucji gwarancyjnej nie podlega
oprocentowaniu. W czasie trwania współpracy Producent w celu zaspokojenia swoich roszczeń
potrąci swoje wierzytelności z kwoty wpłaconej kaucji w dniu powstania po stronie Klienta
opóźnienia w zapłacie. W przypadku potrącenia kaucji Klient jest zobowiązany do wyrównania
kwoty potrącenia i to w terminie 14 dni od wezwania przez Producenta pod rygorem odmowy
przyjęcia zamówień do realizacji. W przypadku zaprzestania współpracy między Producentem
a Klientem, a w razie braku zadłużenia lub istnienia zadłużenia w niższej wysokości kaucja
gwarancyjna podlega na wniosek Klienta zwrotowi na jego rzecz odpowiednio w całości lub części.
5. Producentowi przysługuje jednostronne prawo żądania od Klienta zapłaty zaliczki warunkującej
zawarcie jednostkowej umowy sprzedaży w związku ze składanymi zamówieniami w wysokości
wskazanej przez Producenta, co Klient akceptuje w całości bez zastrzeżeń. W przypadku braku
zapłaty zaliczki we wskazanym terminie Producent ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia do
realizacji.
6. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawiera specyfikację Produktów, ich ceny oraz termin
realizacji.
7. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia potwierdzenia pod względem ilości, asortymentu,
wymiarów, kolorystyki, cen oraz pozostałych elementów zamówienia.
8. W przypadkach rozbieżności między treścią zamówienia a treścią potwierdzenia zamówienia, za
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wyjątkiem terminu realizacji, Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Producenta.
W przeciwnym wypadku o warunkach umowy decyduje wysłane przez Producenta potwierdzenie
zamówienia.
9. Klient może zrezygnować lub wprowadzić zmiany do zamówienia pod warunkiem, że zamówienie
nie jest już w realizacji.
10. Milczące przyjęcie potwierdzenia zamówienia przez Klienta skutkuje zobowiązaniem do odbioru
Produktów na warunkach określonych w potwierdzeniu zamówienia.
11. Nie odebranie przez Klienta zamówionych Produktów w terminie określonym w potwierdzeniu
zamówienia nie zwalnia go z obowiązku zapłaty za wyprodukowanie towaru zgodnie z ustaloną ceną
Produktów. Dodatkowo Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Producenta opłaty za
przechowanie Produktów w wysokości 8 PLN lub 4 EUR za każdy dzień opóźnienia w odbiorze
Produktów.
12. Producent zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadkach opóźnień lub
trudności w pozyskaniu surowców i/lub półproduktów potrzebnych do realizacji zamówienia, w
tym zmiany cen, za które nie ponosi on odpowiedzialności, jak również w przypadku zaistnienia
nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy. W
takim przypadku odpowiedzialność za ewentualne szkody Producenta jest wyłączona.
III.

CENY I PŁATNOŚCI

1. Ceny Produktów są zgodne z obowiązującym w dniu złożenia zamówienia Cennikiem
udostępnionym Klientowi wraz z Programem.
2. W przypadku zmiany cen Producent wprowadza nowe ceny do Programu, o czym powiadamia
Klienta na Panelu Logowania z 7 – dniowym wyprzedzeniem.
3. Producent może udzielić Klientowi rabatu stanowiącego upust cenowy od cen cennikowych netto
Producenta. Wysokość rabatu ustalana jest indywidualnie, a rabat obejmuje upust w wysokości 4%
na prowadzenie przez Klienta serwisu gwarancyjnego.
4. Płatność za Produkty będzie się odbywać w formie gotówki z ograniczeniami przewidzianymi
w art. 3 ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.
z 2004r., nr 173, poz.1807 z późn. zmianami) bądź w formie przelewu na konto Producenta.
5. Terminy zapłaty będą przez Producenta ustalane indywidualnie w potwierdzeniu zamówienia.
6. Opóźnienie w zapłacie jakiejkolwiek wymagalnej należności upoważnia Producenta do wstrzymania
dostaw i odstąpienia od realizacji kolejnych zamówień.
7. W przypadku przekroczenia terminu płatności zostaną naliczone ustawowe odsetki.
8. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty ceny za Produkty w pełnej wysokości.
IV. DOSTAWY
1. W przypadku żądania przez Producenta zapłaty zaliczki, termin wyprodukowania zamawianych
Produktów jest ustalany indywidualnie i liczony jest od dnia wpływu, na rachunek lub do kasy
Producenta, zaliczki na poczet zamówionych Produktów.
2. W pozostałych przypadkach termin wyprodukowania jest ustalany indywidualnie i jest liczony od
dnia potwierdzenia zamówienia.
3. Terminy wyprodukowania drzwi i okien nieprostokątnych i/lub w kolorach niestandardowych będą
ustalane indywidualnie.
4. Warunki dostawy Produktów będą ustalane indywidualnie do każdego zamówienia, a minimum
logistyczne wynosi 3000 zł netto (czyli warunkiem dostarczenia Produktów do Klienta jest złożenie
zamówienia na kwotę minimum 3000 zł netto). W przypadku złożenia zamówienia o mniejszej
wartości Produkty mogą być dostarczony do Klienta w innym terminie poprzez połączenie
transportu Produktów z innymi zamówieniami. Możliwy jest także odbiór własny zamówionego
przez Klienta Produktu.
5. Klient zobowiązany jest zapewnić obecność jego przedstawicieli w miejscu wskazanym przez niego
jako miejsce dostawy Produktów i oświadcza, że osoby te będą przez niego umocowane do
dokonania w jego imieniu odbioru Produktów, w tym do podpisania dokumentów potwierdzających
odbiór Produktów.
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V. GWARANCJA
1. Producent udziela gwarancji na zamawiane Produkty zgodnie z Kartą Gwarancyjną stolarki PVC,
Kartą Gwarancyjną stolarki aluminiowej, Wytycznymi montażu stolarki okiennej i drzwiowej z PVC
i aluminium oraz Zasadami Eksploatacji Okien i Drzwi stanowiącymi załączniki nr 1 – 4 do OWS.
2. Warunkiem ważności gwarancji jest wykonanie montażu zamawianych produktów zgodnie z Wytycznymi montażu stolarki okiennej i drzwiowej z PVC i aluminium stanowiącymi załącznik nr 3
do OWS.
3. Klient zobowiązany jest do wykonywania wstępnej oceny zgłoszonej reklamacji Produktu,
sporządzenia protokołu z przeprowadzonych czynności, wskazania wad lub usterek produktu i
podania przyczyny ich powstania i bezzwłocznego przekazania tych informacji Producentowi na
piśmie lub poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego za pośrednictwem Programu.
4. Klient zobowiązany jest do wykonywania serwisu gwarancyjnego w zakresie:
a.
regulacji okuć okiennych w celu poprawnego funkcjonowania skrzydeł,
b.
wymiany reklamowanych elementów, takich jak: szyby zespolone, listwy przyszybowe,
elementy okuciowe, uszczelki okienne, klamki okienne, skrzydła okienne, poprzeczki itp.
5. Elementy wolne od wad zostaną dostarczone nieodpłatnie do Klienta w celu ich wymiany.
6. Elementy wymieniane przez Klienta będą niezwłocznie zwracane Producentowi.
7. W przypadku , kiedy Klient uchyli się od obowiązku wykonania serwisu gwarancyjnego opisanego w
ust.5, Producent obciąży Klienta kosztami w kwocie 4% wartości towaru, od którego Klient uchylił
się od obowiązku wykonania serwisu a jaką to kwotę otrzymał od Producenta w momencie zakupu
Produktów zgodnie z OWS. Klient zobowiązany jest do przekazania odbiorcy końcowemu
Produktów Karty Gwarancyjnej.
8. W przypadku braku Karty Gwarancyjnej, ewentualne zgłaszane reklamacje nie będą uwzględniane.
9. Klient pokrywa poniesione przez Producenta koszty związane ze zgłoszeniem przez Klienta
nieuzasadnionej reklamacji.
10. Produkty nie zapłacone nie są objęte gwarancją.
11. W przypadku nie dotrzymania w/w zasad i terminów, Producent dochodził będzie od Klienta
naprawienia szkody tym spowodowanej.
12. Reklamacje wad jawnych takich jak ilość sztuk, uszkodzenia szyb, widocznych uszkodzeń
mechanicznych i odkształceń profili, itp. muszą być natychmiast przy odbiorze pisemnie
stwierdzone (na formularzu Zgłoszenia Reklamacyjnego). W przeciwnym wypadku przyjmuje się,
że odbiór Produktów nastąpił bez zastrzeżeń.
13. Wady wyrobów wynikłe na skutek ich transportu lub montażu dokonywanego przez Klienta lub
inny podmiot na jego zlecenie, usuwane będą wyłącznie przez Klienta i na jego koszt.
14. Niniejsza umowa w żaden sposób nie upoważnia Klienta do składania w imieniu Producenta
oświadczeń woli (w tym zawierania umów, zmiany warunków umów, gwarancji), a także
przyjmowania oświadczeń woli w jego imieniu.
15. Klient nie jest upoważniony do przyjmowania dla Producenta zapłaty za świadczenie, które spełnia
za Producenta oraz do przyjmowania dla niego świadczeń, za które płaci.
16. Klient oświadcza, że zrzeka się wszelkich roszczeń do Producenta powstałych w związku
z wyłączeniem jego odpowiedzialności jako producenta z tytułu gwarancji.
VI.

OCHORONA DANYCH

1. Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie przez TERMO PROFIL danych osobowych w
rozumieniu Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej: RODO, oraz ustawy z dnia 11 maja 2018r. o
ochronie danych osobowych, na potrzeby związane z zawarciem i realizacją umowy.
VII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. OWS zostało sporządzone w dwóch wersjach językowych: polskiej i …………, jednakowo
autentycznych. W przypadków sporów między Stronami w zakresie ich wykładni decydujące
znaczenie ma polska wersja językowa.
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2. Umowy między Stronami, w tym kwestie dotyczące ich zawierania, wykonywania i ustania
podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikłe na tle zawartych umów rozstrzygane będą
przez właściwy dla siedziby Producenta sąd powszechny.
3. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany OWS. Wszelkie zmiany OWS obowiązują od dnia ich
opublikowania na stronie Producenta, z tym zastrzeżeniem że do umów zawartych między Stronami
zastosowanie znajdą postanowienia OWS obowiązujących w dniu potwierdzenia zamówienia.
4. OWS obowiązuje od dnia 01.01.2020r.

Załączniki:
1. Karta Gwarancyjna stolarki PVC,
2. Karta Gwarancyjna stolarki aluminiowej,
3. Zasady Eksploatacji Okien i Drzwi,
4. Wytyczne montażu stolarki okiennej i drzwiowej z pvc i aluminium.

4/12

Karta Gwarancyjna stolarki PVC
NA WYROBY FABRYKI OKIEN I DRZWI „TERMO PROFIL”
OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI
1. Producent, zapewni wysoką jakość produkowanych przez siebie wyrobów przy zachowaniu prawidłowego ich montażu oraz właściwych
zasad ich użytkowania i konserwacji zgodnie z „zasadami eksploatacji”. W przypadku wystąpienia wad fizycznych w wyrobach Producenta,
Kupującemu przysługuje stosowne świadczenie gwarancyjne przy uwzględnieniu poniżej podanych zasad.
2. Producent udziela Kupującemu gwarancji na swoje wyroby, liczonej od dnia udokumentowanego zakupu na okres:
a) 60 miesięcy na systemy PCV na okna i drzwi balkonowe,
b) 24 miesięcy na uszczelki okienne,
c) 24 miesięcy na drzwi wejściowe, drzwi przesuwne, okna z progiem aluminiowym oraz na okna i drzwi z naklejanym szprosem,
d) 24 miesięcy na stolarkę nie prostokątną (koła, łuki, trójkąty, trapezy itp.)
e) 60 miesięcy na zaparowanie wewnątrz wkładów szybowych z wyłączeniem zespoleń ze szkłem ornamentowym, piaskowym, trawionym
oraz hartowanym emaliowanym,
f) 24 miesięcy na wkład szybowy zgodnie z Polską Normą oraz Kryteriami Technicznymi Instytutu Szkła i Ceramiki,
g) 24 miesięcy na rolety,
h) 24 miesięcy na wyposażenie dodatkowe tj. nawiewniki higrosterowane lub mechaniczne, pochwyty, klamki, antaby, samozamykacze,
otwieracze doświetli, zamki, elektrozaczepy, wkładki patentowe, oraz towary handlowe – parapety zewnętrzne i wewnętrzne,
i) 24 miesięcy na montaż okien, wykonany wyłącznie przez Producenta. Gwarancja nie obejmuje jednak spękań tynków we wnękach
okiennych wewnątrz i zewnątrz budynku.
3. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej na ,,karcie zgłoszenia reklamacyjnego” w dziale handlowym Producenta lub jego
autoryzowanego przedstawiciela – Dealera
4. Warunkiem uzyskania gwarancji na wyroby Producenta oraz rozpatrzenia reklamacji jest zachowanie niniejszej karty gwarancyjnej, faktury
zakupu i uregulowanie wszystkich zobowiązań płatniczych wobec Producenta.
Sprzedający ma obowiązek sprawdzenia podstawy zgłaszanej reklamacji. Reklamacje złożone w sposób nieprawidłowy oraz po upływie okresu
gwarancji, a także bezzasadne – pozostają bez rozpatrzenia.
5. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu koszty związane z jego przyjazdem w pełnej wysokości pokrywa Kupujący.
6. Gwarancja dotyczy wyrobów wykonanych zgodnie z zakresem wymiarowym określonym w katalogach systemowych Producenta.
7. W przypadku montażu wyrobów Producenta samodzielnie przez Kupującego lub przez firmy remontowo-budowlane na zlecenie Kupującego
bądź przez firmy wskazane przez Producenta, pełną odpowiedzialność za wykonane roboty montażowo-budowlane ponosi Kupujący bądź
w/w firmy wykonujące usługę montażu zgodnie z wytycznymi montażu.
8. Zgodnie z ogólnymi warunkami umów sprzedaży, Kupujący zobowiązany jest do dokonania jakościowego i ilościowego odbioru wyrobów
w zakresie wad jawnych potwierdzonym protokołem odbioru lub potwierdzeniem na druku WZ (wydanie materiału z magazynu).
Za wady te uważa się niezgodności: wymiarów, podziałów, kolorów i wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W przypadku zamontowania
wyrobu z wadami jawnymi wyrób nie podlega warunkom gwarancji.
9. Wady wyrobu wynikłe w okresie gwarancji usuwane będą w terminie do 21 dni od daty zgłoszenia, przy czym czas usunięcia usterek może
się wydłużyć gdy naprawa wymaga wymiany elementów konstrukcyjnych wyrobów, lub z ważnych przyczyn obiektywnych np.:warunków
meteorologicznych.
10. Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, gdy przedstawiciel Producenta zgłosi się u Kupującego w uzgodnionym terminie celem
załatwienia reklamacji i nie może tej czynności dokonać z przyczyn leżących po stronie Kupującego. Termin załatwienia reklamacji przedłuża
się wówczas o czas wynikającej stąd zwłoki. Jeżeli Kupujący dwukrotnie uniemożliwi dokonanie naprawy, uważa się, że zrezygnował on z
roszczeń gwarancyjnych.
11. Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone tylko w przypadku wad ukrytych tj. takich, które mogą się ujawnić dopiero w czasie
eksploatacji naszego wyrobu niezależnych od użytkownika, z wyłączeniem: regulacji okuć w stolarce (tarcie skrzydła o ościeżnicę, słaby
docisk skrzydła, przedmuchy, przeciek wody, itp.), konserwacji okuć, profili, powłok lakierniczych, uszczelek oraz ponad standardowych
elementów wyposażenia stolarki.
12. Producent odpowiada z tytułu gwarancji do wysokości kwoty zakupionej stolarki.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za koszty ponad koszty usunięcia usterki.
13. Wady ujawnione w okresie gwarancyjnym, a będące wynikiem nie przestrzegania zasad prawidłowego transportu, przechowywania,
montażu, użytkowania i konserwacji automatycznie prowadzą do utraty gwarancji. Gwarancja traci ważność także w przypadku niewłaściwej
naprawy lub przeróbki dokonywanej przez osoby nieupoważnione, niewłaściwej obsłudze, regulacji, zużycia elementów. Gwarancja i rękojmia
również nie obejmuje wad wynikłych z uszkodzeń
mechanicznych powstałych po odbiorze towaru. Gwarancją nie jest objęte
zaparowanie od strony zewnętrznej i wewnątrz pomieszczenia stolarki, szyb i wkładów szybowych oraz zjawisko ,,tęczy” powstałej na
szybach na skutek interferencji fal świetlnych tzw. „pierścieni Newtona”
14. Kupujący we własnym zakresie zobowiązany jest do wykonania czynności przewidzianych w „zasadach eksploatacji i konserwacji okien
i drzwi balkonowych” - wszelkie wady i uszkodzenia wynikające z braku wykazanych czynności spowodują utratę gwarancji. Regulacja nie
jest usługą gwarancyjną.
15. Wszelkie zarysowania i pęknięcia na powierzchni profili okiennych oraz zarysowania i pęknięcia wkładów szybowych, nie ujawnione
w czasie odbioru naszych wyrobów w dniu zakupu, a tym samym spowodowane czynnikami zewnętrznymi, nie związanymi z naszym
programem produkcji oraz wady, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu i nie mają wpływu na wartość użytkową wyrobu
(np. zarysowania) – nie podlegają reklamacji.
Z wyłączeniem wad ukrytych, systemu PCV, szyby, okucia.
16. Gwarancja nie obejmuje odchyleń barwy (odcień) wkładów szybowych oraz profili okiennych, mogących wystąpić szczególnie przy
zamówieniach dodatkowych okien po upływie jakiegoś czasu i są pochodną zmian w samym materiale jak i postępującej ciągle do przodu
technologii produkcji.
17. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych (bezpośrednio lub pośrednio) zdarzeniami zewnętrznymi takimi jak: zalanie, silne wiatry,
pożar, wybuch, szkody górnicze, obsunięcia budynku, itp.
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18. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru
z umową.
19. O naprawie lub wymianie reklamowanego wyrobu decyduje Producent.
20. W przypadku, gdy wada wyrobu jest nieusuwalna lub jej usunięcie spowodowałoby obniżenie jakości wyrobu, załatwienie reklamacji może
nastąpić za zgodą Kupującego przez obniżenie ceny.
21. Integralną częścią warunków gwarancji są „zasady eksploatacji i konserwacji okien i drzwi balkonowych” oraz karta montażu.
22. Gwarancja ma charakter umowy i strony zgodnie wykluczają odmienne uregulowania.
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Karta Gwarancyjna stolarki aluminiowej
NA WYROBY FABRYKI OKIEN I DRZWI „TERMO PROFIL”
OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI
1. Producent, zapewnia wysoką jakość produkowanych przez siebie wyrobów stolarki aluminiowej przy zachowaniu prawidłowego ich
montażu oraz właściwych zasad ich użytkowania i konserwacji .
W przypadku wystąpienia wad fizycznych w wyrobach Producenta, Kupującemu przysługuje stosowne świadczenie gwarancyjne przy
uwzględnieniu poniżej podanych zasad.
2. Producent udziela Kupującemu gwarancji na swoje wyroby, liczonej od dnia udokumentowanego zakupu na okres:
a) 36 miesięcy, pod warunkiem wykonania prawidłowego montażu przez ekipę montażową posiadającą autoryzację producenta,
b) 24 miesięcy na uszczelki,
c) 24 miesięcy na drzwi wejściowe, witryny oraz drzwi przesuwne,
d) 24 miesięcy na stolarkę nie prostokątną (koła, łuki, trójkąty, trapezy itp.)
e) 36 miesięcy na zaparowanie wewnątrz wkładów szybowych z wyłączeniem zespoleń ze szkłem ornamentowym, piaskowym, trawionym
oraz hartowanym emaliowanym,
f) 24 miesięcy na wkład szybowy i szybę zgodnie z Polską Normą oraz Kryteriami Technicznymi Instytutu Szkła i Ceramiki,
g) 24 miesięcy na wyposażenie dodatkowe tj. nawiewniki higrosterowane lub mechaniczne, pochwyty, klamki, antaby, samozamykacze,
otwieracze doświetli, zamki, elektrozaczepy, wkładki patentowe, oraz inne towary handlowe.
h) 24 miesięcy na montaż stolarki, wykonany wyłącznie przez Producenta. Gwarancja nie obejmuje jednak spękań tynków we wnękach
okiennych wewnątrz i zewnątrz budynku.
3. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej na ,,karcie zgłoszenia reklamacyjnego” w dziale handlowym Producenta lub jego
autoryzowanego przedstawiciela – Dealera
4. Warunkiem uzyskania gwarancji na wyroby Producenta oraz rozpatrzenia reklamacji jest zachowanie niniejszej karty gwarancyjnej, faktury
zakupu i uregulowanie wszystkich zobowiązań płatniczych wobec Producenta.
Sprzedający ma obowiązek sprawdzenia podstawy zgłaszanej reklamacji. Reklamacje złożone w sposób nieprawidłowy oraz po upływie okresu
gwarancji, a także bezzasadne – pozostają bez rozpatrzenia.
5. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu koszty związane z jego przyjazdem w pełnej wysokości pokrywa Kupujący.
6. Gwarancja dotyczy wyrobów wykonanych zgodnie z zakresem wymiarowym, określonym w katalogach systemowych Producenta.
7. W przypadku montażu wyrobów Producenta samodzielnie przez Kupującego lub przez firmy remontowo-budowlane na zlecenie Kupującego
bądź przez firmy wskazane przez Producenta, pełną odpowiedzialność za wykonane roboty montażowo-budowlane ponosi Kupujący bądź
w/w firmy wykonujące usługę montażu.
8. Zgodnie z ogólnymi warunkami umów sprzedaży, Kupujący zobowiązany jest do dokonania jakościowego i ilościowego odbioru wyrobów
w zakresie wad jawnych potwierdzonym protokołem odbioru lub potwierdzeniem na druku WZ (wydanie materiału z magazynu).
Za wady te uważa się niezgodności: wymiarów, podziałów, kolorów i wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W przypadku zamontowania wyrobu
z wadami jawnymi wyrób nie podlega warunkom gwarancji.
9. Wady wyrobu wynikłe w okresie gwarancji usuwane będą w terminie do 21 dni od daty zgłoszenia, przy czym czas usunięcia usterek może
się wydłużyć, gdy naprawa wymaga wymiany elementów konstrukcyjnych wyrobów, lub z ważnych przyczyn obiektywnych np.:warunków
meteorologicznych.
10. Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, gdy przedstawiciel Producenta zgłosi się u Kupującego w uzgodnionym terminie celem
załatwienia reklamacji i nie może tej czynności dokonać z przyczyn leżących po stronie Kupującego. Termin załatwienia reklamacji przedłuża
się wówczas o czas wynikającej stąd zwłoki. Jeżeli Kupujący dwukrotnie uniemożliwi dokonanie naprawy, uważa się, że zrezygnował on
z roszczeń gwarancyjnych.
11. Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone tylko w przypadku wad ukrytych tj. takich, które mogą się ujawnić dopiero w czasie
eksploatacji naszego wyrobu niezależnych od użytkownika, z wyłączeniem: regulacji okuć w stolarce (tarcie skrzydła o ościeżnicę, słaby
docisk skrzydła, przedmuchy, przeciek wody, itp.), konserwacji okuć, profili, powłok lakierniczych, uszczelek oraz ponad standardowych
elementów wyposażenia stolarki.
12. Producent odpowiada z tytułu gwarancji do wysokości kwoty zakupionej stolarki (bez wartości montażu).
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za koszty ponad koszty usunięcia usterki.
13. Wady ujawnione w okresie gwarancyjnym, a będące wynikiem nie przestrzegania zasad prawidłowego transportu, przechowywania,
montażu, użytkowania i konserwacji automatycznie prowadzą do utraty gwarancji. Gwarancja traci ważność także w przypadku niewłaściwej
naprawy lub przeróbki dokonywanej przez osoby nieupoważnione, niewłaściwej obsłudze, regulacji, zużycia elementów. Gwarancja i rękojmia
również nie obejmuje wad wynikłych z uszkodzeń mechanicznych powstałych po odbiorze towaru. Gwarancją nie jest objęte zaparowanie od
strony zewnętrznej i wewnątrz pomieszczenia stolarki, szyb i wkładów szybowych oraz zjawisko ,,tęczy” powstałej na szybach na skutek
interferencji fal świetlnych tzw. „pierścieni Newtona”.
14. Kupujący we własnym zakresie zobowiązany jest do wykonania czynności przewidzianych w „zasadach eksploatacji i konserwacji ” wszelkie wady i uszkodzenia wynikające z braku wykazanych czynności spowodują utratę gwarancji.
15. Wszelkie zarysowania i pęknięcia na powierzchni powłok lakierniczych oraz zarysowania i pęknięcia wkładów szybowych, nie ujawnione
w czasie odbioru naszych wyrobów w dniu zakupu, a tym samym spowodowane czynnikami zewnętrznymi, nie związanymi z naszym
programem produkcji oraz wady, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu i nie mają wpływu na wartość użytkową wyrobu (np.
zarysowania) – nie podlegają reklamacji.
16. Gwarancja nie obejmuje odchyleń barwy (odcień) wkładów szybowych, powłok lakierniczych, mogących wystąpić szczególnie przy
zamówieniach dodatkowej stolarki po upływie jakiegoś czasu i są pochodną zmian w samym materiale jak i postępującej ciągle do przodu
technologii produkcji.
17. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych (bezpośrednio lub pośrednio) zdarzeniami zewnętrznymi takimi jak: zalanie, silne
wiatry, pożar, wybuch, szkody górnicze, obsunięcia budynku, itp.
18. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru
z umową.
19. O naprawie lub wymianie reklamowanego wyrobu decyduje Producent.
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20. W przypadku, gdy wada wyrobu jest nieusuwalna lub jej usunięcie spowodowałoby obniżenie jakości wyrobu, załatwienie reklamacji może
nastąpić za zgodą Kupującego przez obniżenie ceny.
21. Integralną częścią warunków gwarancji są „zasady eksploatacji i konserwacji ” oraz karta montażu.
22. Gwarancja ma charakter umowy i strony zgodnie wykluczają odmienne uregulowania.
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Zasady eksploatacji okien i drzwi balkonowych
1. Czyszczenie ram, skrzydeł i wkładów szybowych
Powierzchnie z PVC myć miękką szmatką lub gąbką nasyconą łagodnym, płynnym środkiem czyszczącym np. Ludwik, Cif, Window itp. nie
zawierających proszku ściernego.
Niedopuszczalne jest stosowanie agresywnych środków chemicznych (np. rozpuszczalników, rozcieńczalników itp.) za wyjątkiem benzyny
ekstrakcyjnej.
Zabrudzenia okna żywicą bitumiczną, lakierem olejowym, impregnatami do drewna, sadzą, szelakiem itp. można usunąć specjalnymi środkami
myjąco-konserwującymi do nabycia w fabryce TERMO PROFIL.
Niedopuszczalne są próby malowania okna lub drzwi - Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki z tego wynikłe. Wkłady szybowe należy
myć powszechnie stosowanymi do tego celu płynami i środkami czyszczącymi.
2. Konserwacja okuć
Najwyższej jakości materiały i precyzja wykonania okuć WinkHaus autoPilot, stosowanych w oknach fabryki Termo Profil, gwarantują długotrwałe
niezawodne funkcjonowanie oraz komfort użytkowania okna.
W celu utrzymania okien w należytym stanie technicznym wskazane jest okresowe (przynamniej raz w ciągu roku) oliwienie elementów
przesuwnych okuć oliwą techniczną w skrzydle oraz elementów stałych ościeżnicy (środek dostępny w naszej firmie) co zabezpiecza je przed
przedwczesnym zużyciem i gwarantuje płynne funkcjonowanie.
Nie należy stosować smarów i olejów samochodowych. Stosowanie środki pielęgnacyjno-czyszczące nie mogą naruszyć powłoki antykorozyjnej
okuć.
Okucie należy chronić przed zanieczyszczeniem i zamalowaniem.
3. Konserwacja uszczelek okiennych
Uszczelki okienne zaleca się konserwować przynajmniej dwa razy w ciągu roku poprzez smarowanie środkiem do pielęgnacji gumy (dostępny w
naszej firmie).
Środek chroni uszczelkę przed przymarzaniem, “kwaśnymi deszczami” oraz promieniami UV.
4. Nawiewniki - należy utrzymywać w należytej czystości.

Ręczna regulacja docisku skrzydła do ościeżnicy za
pośrednictwem rolki mimośrodowej. W celu
uzyskania żądanego docisku skrzydła do ościeżnicy
(regulacja w zakresie +/- 0,8mm) należy pociągnąć
rolkę w górę i obrócić do odpowiedniego położenia.
X – miejsce smarowania

Zabezpieczenie antywłamaniowe - istnieje możliwość
zwiększenia ilości punktów z zabezpieczeniem
antywłamaniowym w zależności od indywidualnych
wymagań
Mechanizm mikrorozszczelnienia - mechanizm
pozwalający na uzyskanie niewielkiej szczeliny
pomiędzy ościeżnicą a skrzydłem okna, zapewniając
stały dopływ powietrza do wnętrza pomieszczenia.
Mikrorozszczelnienie zabezpiecza mieszkanie przed
zawilgoceniem i osiadaniem pary wodnej na szybach
.
okien.

UWAGI KOŃCOWE:
Nie przestrzeganie powyższych zaleceń insttrukcji prowadzi do powstania licznych usterek uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie
wyrobów - stolarki okiennej i drzwiowej z PVC co powoduje automatyczną utratę gwarancji.
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WYTYCZNE MONTAŻU STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ Z PVC I ALUMINIUM
Prawidłowe funkcjonowanie oraz trwałość okien i drzwi w zdecydowanym stopniu zależy od ich prawidłowego
transportu
i montażu.
W karcie zawarto podstawowe zasady montażu stolarki w otworze, mocowanie i uszczelnianie.
W przypadku montażu konstrukcji nie typowych, zestawów okiennych i drzwiowych, parapetów, rolet, progów
drzwi
i okien balkonowych itp. ,należy korzystać z katalogów systemowych producentów profili.
Uwzględniając zalecenia inwestora, należy pamiętać o zgodności powyższych z zasadami montażu oraz ogólnymi
zasadami
sztuki budowlanej. Nie zastosowanie się do nich może ograniczyć uprawnienia gwarancyjne.

1. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Stolarkę można transportować jedynie w pozycji pionowej progiem na dół, musi być dokładnie zabezpieczona przed
ewentualnym przemieszczaniem i bezpośrednim stykaniem powierzchni stolarki z częściami mogącymi ją uszkodzić.
Przy stolarce o zwiększonych gabarytach i ciężarze można na czas transportu dokonać demontażu skrzydeł i
wkładów
szybowych i transportować je osobno, odpowiednio zabezpieczając przed uszkodzeniem.
Podczas transportu okucia mogą ulec rozregulowaniu. Po zamontowaniu stolarki należy sprawdzić poprawność
ustawienia
oraz funkcjonowania okuć, i w razie potrzeby przeprowadzić ich regulację.
Z uwagi na narażenie stolarki na odkształcenie, spowodowane przede wszystkim promieniowaniem słonecznym
(absorpcja ciepła), jest niedopuszczalne składowanie na otwartej przestrzeni narażonej na działanie czynników
atmosferycznych.

2. USTAWIANIE STOLARKI W OTWORZE
Ościeżnicę ustawia się w otworze montażowym w taki sposób aby nie powstawały mostki termiczne oraz zapewnić
odpowiednią szerokość szczeliny na obwodzie pomiędzy ościeżem a ramą stolarki i odpowiednie miejsce dla
klocków nośnych i dystansowych (Tabela 1).
RODZAJ

MINIMALNA SZEROKOŚĆ FUGI PRZY DŁUGOŚCI ELEMENTU
BEZ WĘGARKA
DO 1,5 m

DO 2,5 m

DO 3,5 m

Z WĘGARKIEM
DO 4,5 m

DO 2,5 m

DO 3,5 m

DO 4,5 m

MINIMALNA SZEROKOŚĆ FUGI (y) WYPEŁNIONA SPIENIONYM USZCZELNIACZEM (np. Pianka poliuretanowa) w mm
BIAŁE PVC

10

15

20

25

10

10

15

KOLOR PVC

15

20

25

30

10

15

20

MINIMALNA SZEROKOŚC FUGI (x) WYPEŁNIONA IMPREGNOWANYM , SPRĘŻONYM ŚRODKIEM USZCZELNIAJĄCYM W mm
BIAŁE PVC

8

8

10

10

8

8

8

KOLOR PVC

8

10

10

12

8

8

8

Tabela 1.
3. ZAMOCOWANIE STOLARKI W OTWORZE
Biorąc pod uwagę obciążenia działające na stolarkę:
–
ruch stolarki,
–
ruch ściany,
–
ciężar stolarki,
–
temperatura na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia,
–
wilgotność z zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia,
–
czynniki atmosferyczne (promienie słoneczne, deszcz, wiatr, dźwięk)
przy pomocy odpowiednich elementów mocujących (kotwy montażowe, kołki rozporowe, dyble, wkręty montażowe)
połączenie z budynkiem przy ich odpowiednim rozmieszczeniu ma je przenosić (rys. 1).
Kotwy montażowe powinny być na stałe przykręcone do ościeżnicy.
Klocki nośne podpierające ościeżnice (pozostawione na stałe) powinny być tak rozmieszczone , aby nie deformowały
kształtowników stolarki pod wpływem temperatury. Wszystkie elementy użyte do montażu muszą posiadać
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odpowiednie atesty.
Stolarka łączona w zestawy powinna zapewnić szczelność na przenikanie wody opadowej i powietrza, prawidłową
współpracę łączonych elementów. Należy zastosować odpowiednie łączniki systemowe dobrane na podstawie
obliczeń statycznych.

Rozstaw wkrętów łączących nie może przekraczać 700 mm, a pierwsze połączenie umiejscowić w
odległości 150 mm
dla profili białych i 200 mm dla profili kolorowych od naroża. Należy zapewnić odpowiednią szczelność
stosując
taśmę rozprężną.

Rysunek 1. A – należy zastosować się do wytycznych producentów elementów mocujących oraz materiałów budowlanych.
W zależności od rodzaju otwierania, zaleca się rozmieszczenie punktów mocowania ościeżnicy i
umiejscowienia klocków nośnych i dystansowych wg rysunku 2.
W przypadku montażu okna czy drzwi tarasowych z systemem okuć przesuwnych, koniecznie należy pod
prowadnicę podłożyć klocki lub listwę spierającą, tak aby ciężar skrzydła nie spoczywał wyłącznie na
prowadnicy.
W przypadku montażu w stanie surowym budynku, należy poinformować Klienta o konieczności
ograniczenia użytkowania w/w stolarki do momentu wykonania podparcia prowadnicy. W przeciwnym
wypadku może ona ulec odkształceniu i uszkodzeniu (Rysunek 13).

1 - prowadnica
2 – klocek lub listwa spierająca
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4. USZCZELNIENIE I IZOLACJA POŁĄCZENIA STOLARKI ZE ŚCIANĄ
Ostatnim etapem montażu jest uszczelnienie przestrzeni pomiędzy ościeżnicą a ościeżem uwzględniając zgodność
chemiczną stykających się ze sobą materiałów, przylegające do siebie powierzchnie powinny być oczyszczone,
zagruntowane (w zależności od materiału) i powinny spełniać wymogi odnośnie temperatury i wilgotności.

Rysunek 3

Rysunek 4

Rysunek 5
1- warstwa zewnętrzna, impregnowana taśma rozprężna lub taśma paroprzepuszczalna,
2- warstwa środkowa: uszczelniacz termiczny i akustyczny,
3- warstwa wewnętrzna: folia lub taśma paroszczelna.

Zasady uszczelnień między stolarką a ościeżem:
–
rys. 3 bez węgarka,
–
rys. 4 z węgarkiem,
–
rys. 5 z ociepleniem zewnętrznym.

Powyższe zalecenia odnoszące się do montażu są ogólnymi (schematycznymi), montaż powinna wykonać
autoryzowana
firma montażowa i jej pozostawia się decyzję o doborze sposobu oraz zastosowaniu odpowiednich elementów
mocujących po oględzinach miejsca montażu.
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