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Sprzedający :  
VINGO, NIP: 5223203369, REGON: 389012622, KRS: 0000901348 

Nr. Zamówienia: 132 
Kupujący: KWD Sp. z o.o. 
 
 
I. DEFINICJE 

1. VINGO SP. Z O.O. zwane dalej „VINGO” jest gwarantem sprzedawanych produktów pod marką VINGO, 
innych marek dystrybuowanych oraz oferowanych usług montażu określonych w dokumencie 
„Specyfikacja zamówienia”, 

2. Klient zwany Kupującym – osoba fizyczna lub firma, która dokonała zakupu samych produktów lub wraz 
z usługą budowlaną od VINGO lub innych marek dystrybuowanych przez VINGO na podstawie Oferty 
zgodnie z zgodnie z art.71 i art. 66 kodeksu cywilnego, „Umowy sprzedaży” lub „Specyfikacji 
zamówienia”, 

3. Umowa Sprzedaży – umowa zawarta pomiędzy Klientem a firmą VINGO określająca warunki sprzedaży 
produktów i usług budowlanych. Umowa obejmować może sprzedaż samych produktów lub wraz z 
montażem, dlatego zakres gwarancji odnosić się będzie do samych produktów lub produktów wraz z 
montażem, 

4. Karta Gwarancyjna – oznacza niniejszy dokument, na podstawie którego VINGO udziela gwarancji na 
sprzedawane produkty oraz świadczone usługi, 

5. W przypadku pozostałych marek dystrybuowanych przez VINGO tj. innych niż marka VINGO,  do 
niniejszej karty gwarancyjnej zostanie dołączony dodatkowy egzemplarz dokumentu, w którym 
znajdować się będą warunki gwarancji na produkty tych producentów,  

6. W przypadku dystrybuowanych innych marek niż VINGO, VINGO zobowiązuje się do kontaktu z 
producentami, 

II. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI 
1. VINGO gwarantuje, że jego produkty są wolne od wad produkcyjnych – tj. wynikających i ich wadliwej 

konstrukcji, wykonania, zastosowania nieodpowiednich materiałów itd., 
2. Szczegóły nie uwzględnione i nie wyszczególnione w specyfikacji zamówienia, uprawniają Producenta 

do wykonania produktu wg przyjętego przez siebie standardu wykonania. Niektóre wartości wymiarowe 
mogą odbiegać od określonych w Polskich Normach Budowlanych (np. wysokość klamki 1020 mm, z 
możliwymi zmianami wg indywidualnych wytycznych), stąd oferowane drzwi nie muszą w pełni 
spełniać wytycznych aprobat technicznych ITB i nie posiadają deklaracji zgodności z PN. Przeznaczenie 
drzwi wewnętrznych określa norma PN-B-910000:2001, odchyłki wymiarowe 2 klasa tolerancji wg normy 
PN-EN 1529:2001, a odchyłki od płaskości 3 klasa tolerancji wg PN-EN 1530:2001. 

3. W przypadku montażu VINGO oświadcza, że montaż został wykonany zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi. W dniu zakończenia montażu do karty gwarancyjnej 
zostanie dołączony Protokół Odbioru Montażu. 

4. Gwarancja obowiązuje jedynie w stosunku do produktów użytkowanych zgodnie z ich przeznaczeniem 
oraz dokumentem Przeznaczenie, Pielęgnacja oraz Regulaminem, 

5. Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody 
VINGO, 

6. Przekazanie karty gwarancyjnej przez Klienta jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków 
gwarancji. 

7. VINGO udziela gwarancji na produkty marki VINGO oraz na wykonany montaż na okres nie dłuższy niż 
24 miesiące – okres gwarancji rozpoczyna się w momencie dokonania zakupu produktów i liczona jest 
od daty przekazania towaru Protokołem Odbioru, 

8. Okres gwarancji jakości robót budowlanych oraz dla wbudowanych materiałów, wyrobów budowlanych 
wynosi 24 miesiące, licząc od daty przekazania Protokołu Montażu lub wysłania dokumentacji po 
montażu w przypadku braku reprezentanta kupującego po zakończeniu dnia montażowego, 

9. W przypadku świadczenia usług montażu przez VINGO, Gwarancja obejmuje jedynie produkty 
odebrane Protokołem Odbioru montażu,  

III. WARUNKI UZNANIA GWARANCJI I JEJ WYŁĄCZENIA 
1. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest okazanie karty gwarancyjnej wraz z dokumentem zakupu 

reklamowanego towaru lub usługi – np. faktura VAT. 
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2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać zgłoszone w formie pisemnej, na adres mailowy VINGO wraz z 
załączoną kartą gwarancyjną oraz fakturą sprzedaży., 

3. W przypadku zakupu produktów innych niż marka VINGO zgłoszenie reklamacyjne należy dokonać 
bezpośrednio przez firmę VINGO – także w formie pisemnej, wysyłając pismo na adres: info@vingo.pl 
lub adres siedziby spółki, 

4. Brak zastrzeżeń Klienta w momencie odbioru produktów (dostawy) w zakresie niezgodności wizualnych 
nie podlega reklamacji w późniejszym okresie, a w szczególności po zamontowaniu produktów, 

5. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji  dotyczącej widocznej wady jest jej zgłoszenie  przed wykonaniem 
montażu. Rozpoczęcie montażu rozpoczyna się w momencie zamontowania zawiasów lub innych 
akcesoriów koniecznych do wstępnego usytuowania drzwi (system jezdny dla drzwi przesuwnych), 

6. VINGO zobowiązuje się do zapoznania ze zgłoszeniem reklamacyjnym w ciągu 14 dni od złożenia 
reklamacji w formie pisemnej, 

7. Klient nie może dokonywać żadnych czynności naprawczych wad produktu bez zgody VINGO, 
8. Opóźnienie w realizacji reklamacji nie zachodzi, jeśli nastąpiło w winy Kupującego, 
9. Gwarancja nie zostanie uwzględniona w następujących przypadkach: 
• dokonania jakichkolwiek przeróbek bez zgody VINGO, a w szczególności naruszających konstrukcję 

wyrobu (nie dotyczy wierceń pod montaż klamek), 
• zniszczenia, używania siły mogącej powodować uszkodzenia mechaniczne lub zgubienia faktury 

sprzedaży lub karty gwarancyjnej, 
• umiejscowienia lub użytkowania niezgodne z ich przeznaczeniem, 
• nieprawidłowego magazynowania produktów, 
• uszkodzeń powstałych wskutek nie dotrzymania zaleceń w zakresie zasad Przeznaczenia i pielęgnacji 

opisanych w dokumencie Przeznaczenie i Pielęgnacja oraz Regulaminie, 
• uszkodzeń powstałych wskutek nieprawidłowego zabezpieczenia towaru podczas przeprowadzania 

równoległych robót budowlanych  
• uszkodzeń produktu i jego elementów wskutek niewłaściwego użytkowania bądź niedbałości osób ich 

użytkujących, 
• naturalnego zużycia eksploatacyjnego towaru, 
• uszkodzeń powstałych z przyczyn wszelkich zdarzeń losowych, 
• uszkodzeń mechanicznych, w tym powstałych z winy zwierząt, 
• innych regulowanych przez Kodeks Cywilny 

    
Kupujący zapoznał się z zapisami dokumentu i akceptuje je.    
    
Powiązane dokumenty: 
 

1. Regulamin 
2. Przeznaczenie i pielęgnacja 
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