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Sprzedający : 
Vingo Sp. z o.o., NIP: 5223203369, REGON: 389012622, KRS: 0000901348 

Sprzedający prezentuje katalog dostępnych produktów osobiście, elektronicznie lub pod adresem URL: 
www.vingo.pl. 
Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą: 
adres pocztowy: Wiartel 110/21;, 12-200 Pisz, adres poczty elektronicznej: info@vingo.pl. 
 

1. Do skutecznego złożenia zamówienia u Sprzedającego VINGO niezbędne jest otrzymanie Oferty przez 
Kupującego, 

2. Przekazana elektronicznie lub osobiście Oferta VINGO, jest Oświadczeniem woli zawarcia umowy 
pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym, zgodnie z art.71 oraz art. 66 Kodeksu Cywilnego, 

3. Oferta przekazana przez VINGO określa wymagana postanowienia umowy, zaakceptowane przez 
Kupującego, a w szczególności precyzuje towary, usługi prezentując ceny, 

4. Oferta przesyłana jest elektronicznie na wskazany przez Kupującego adres email wraz z terminem jej 
wygaśnięcia lub podpisywana jest pisemnie przez zamawiającego, 

5. Kupujący ma obowiązek potwierdzenia akceptacji oferty w wyznaczonym w ofercie terminie, 
odpowiadając na otrzymaną wiadomość email, podpisując pisemnie ofertę lub przesyłając akceptację 
osobnym mailem na adres: info@vingo.pl wprowadzając numer oferty. Mail musi zostać wysłany z 
adresu na który została przesłana oferta, 

6. Wpłata zadatku bez akceptacji oferty w formie opisanej w pkt.5 np. płatność zrealizowana przez innego 
płatnika, aniżeli procesującego ustalenia oraz wymagania ofertowe, stanowi akceptację warunków 
oferty oraz regulaminu VINGO przez płatnika, 

7. Po akceptacji oferty, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym celem umówienia wykonania pomiarów 
dla zamawianego towaru, jeżeli nie wykonano wcześniej, 

8. W przypadku, gdy produkty wykonywane są na zamówienie bez możliwości wykonania pomiarów, 
zostaje sporządzona karta wymiarów na podstawie których wykonane zostaną produkty lub wymiary 
ustalone między stronami wymiary są przekazywane są na wskazany adres email lub przekazywane 
drogą elektroniczną między stronami, 

9. Wymiary opisane są zaakceptowane przez Zamawiającego do produkcji w przypadku braku udzielonej 
odpowiedzi w terminie 2 dni roboczych, 

10. Koszt wykonania pomiaru ustalany jest indywidualnie, 
11. Po wykonaniu niezbędnych pomiarów, Kupujący akceptuję finalną ofertę przesłaną po wykonaniu 

pomiarów, 
12. Oferta precyzuje towar oraz usługi, jakie będą dostarczone do Kupującego, 
13. Kupujący w terminie 4dni licząc od daty akceptacji oferty dokonuje rozliczenia zgodnie z warunkami 

Płatności na Ofercie, 
14. Szczegóły, których nie uwzględniono w Specyfikacji zamówienia, uprawniają Producenta do wykonania 

produktu wg przyjętego przez siebie standardu wykonania, 
15. Wartości wymiarowe mogą odbiegać od określonych w PNB (Polskich Normach Budowlanych) (np. 

wysokość klamki 1020 mm oraz inne). 
16. Oferowane produkty drzwiowe, nie muszą w pełni spełniać wytycznych aprobat technicznych ITB i nie 

posiadają deklaracji zgodności z PN. 
17. 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, 
18. W przypadku fornirów naturalnych, z uwagi na fakt, ich naturalnego charakteru, istnieje możliwość 

występowania różnych odcieni oraz usłojenia, względem wystawek czy katalogu oraz wzorników, 
19. Zgodnie z normami oraz ogólnie przyjętymi zasadami tolerancji szczegółowości, oceny wizualnej drzwi 

dokonuje się gołym okiem z odległości 2m od oglądanego przedmiotu, przy świetle dziennym, 
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Warunki płatności - Zamówienia z na terenie RP: 
 

1. Po złożeniu zamówienia , czyli akceptacji oferty, należy wpłacić wymaganą część zadatku widniejącej na 
Ofercie, 

2. Kwotę należy uregulować przelewem bankowym lub gotówką na podstawie otrzymanych faktur VAT 
lub Proforma, 

3. W zamówieniu określona jest szacunkowa data realizacji zamówienia, 
4. Za szacunkową datę realizacji zamówienia uważa się datę, kiedy zakańczany jest czas produkcji. Do tego 

terminu należy doliczyć szacunkowy czas logistyki oraz montażu, 
5. Po gotowości Sprzedającego do transportu towaru, Sprzedający kontaktuje się z Kupującym, celem 

umówienia dostawy towaru, 
6. Miejscem dostawy oraz odbioru towaru jest punkt VINGO przy ulicy Jutrzenki 83C Bud A, 02-230 

Warszawa lub punkt ustalony z zamawiającym, 
7. W zależności o wybranego modelu drzwi, kupujący albo ogląda towar i dokonuje rozliczenia pozostałej 

części zadatku za towar i transport w punkcie VINGO, przelewem expressowym lub gotówką w dniu 
dostawy, albo dokonuje 100% przedpłaty na konto przed umówionym terminem dostawy w miejsce 
realizacji usługi budowlanej, 

8. Przekazanie towaru potwierdzone jest Protokołem odbioru towaru, 
9. Brak podpisania Protokołu Odbioru jest równoznaczne z odbiorem jakościowym towaru, 
10. Pozostała część zadatku za usługi montażu płatne są po wykonaniu montażu, przelewem expressowym 

lub gotówką na miejscu montażu po zakończeniu montażu lub trybie dziennym ustalonym 
indywidualnie w przypadku trwania montażu powyżej 1dnia, 

11. W przypadku opóźnień w trakcie wykonywania montażu, nie z winy VINGO, strony rozliczają się za 
montaż w trybie dziennym, 

12. Montaż odbierany jest przez kupującego Protokołem Odbioru Montażu, 
13. W przypadku, gdy montaż trwa więcej niż 1 dzień, istnieje konieczność Odbioru aktualnego statusu prac 

przez kupującego, tj. po zakończonym dniu pracy VINGO podpisując Protokół Częściowego Montażu, 
14. Brak Podpisania Protokołu Częściowego montażu, jest równoznaczny z akceptacją Częściowego 

Montażu, 
15. W przypadku braku możliwości podpisania Protokołu Częściowego montażu, VINGO przesyła aktualny 

status prac wraz z dokumentacją drogą mailową, 
16. W przypadku opóźniającego się montażu z winy Kupującego, dłużej niż 2 tygodnie licząc od kontaktu 

Sprzedającego z Kupującym celem umówienia montażu towaru, Kupujący ma obowiązek zapłacić 
dodatkowo 20% kwoty, przysługującej za montaż w terminie 2dni od daty przekazania informacji przez 
VINGO, 

17. Za moment dokonania płatności w przypadku Przelewu bankowego uważa się moment zaksięgowania 
środków na rachunku przez Bank, 

 
Dostawa 
 

1. Zamówione towary są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
2. Czas wysyłki towarów jest szacunkowy na przekazanej Ofercie, 
3. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie szacunkowym zamówienia. 
4. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym 

niezwłocznie poinformowany, 
5. Z uwagi na panujące obostrzenia COVID lub inne siły wyższe nie zależne od VINGO, terminy mogą ulec 

zmianie, 
6. Dostawa towaru realizowana jest bezpiecznym transportem własnym lub organizowanym przez VINGO 

we współpracy z wybraną firmą. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firm współpracujących 
zarówno na terenie RP jak i EU, 

7. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia warunków transportu, które muszą być zaakceptowane 
przez Sprzedającego, 

8. Podczas dostawy towaru, Kupujący lub osoba upoważniona przez kupującego, odbiera towar oglądając 
wykonaną pracę z odległości minimum 2metrów, 

9. Potwierdzając odbiór Protokołem Odbioru oraz dokonuje rozliczenia zgodnie z warunkami płatności, 
10. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący, a cena za transport opisana jest w ofercie, 
11. Koszt dostawy towaru uzależniony jest od objętości i ilości przewożonych towarów, 
12. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia, 
13. Data i adres dostawy są zgodne z ofertą, 
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14. W przypadku braku możliwości odbioru towaru w danym miejscu oraz dacie,, kupujący zapłaci 
Sprzedającemu 100 PLN za każde dodatkowe 12h magazynowania Towaru. 
 

Montaż drzwi ukryte, przesuwne, bezprzylgowe oraz przylgowe, 

1. Montaż towarów wykonywany jest przez Vingo Sp. z o.o. lub jego podwykonawców po uzgodnieniu 
terminu z Zamawiającym oraz wyrażeniu jego zgodny na montaż, 

2. Możliwości montażu Sprzedającego uzależnione są od miejscowości oraz wolnych terminów, 
3. Warunkiem poprawnego montażu jest kontakt min 50% piany montażowej między ościeżnicą oraz 

murem budowlanym z materiałów powszechnie uznanych za trwałe,  
4. Poprawnie przygotowana wnęka otworu drzwiowego, to zakres na pianę montażową w granicach 1,5-

2cm licząc od muru do ościeżnicy w 50% grubości ościeżnicy, 
5. Montaż ościeżnic wykonywany jest zawsze na gotowej podłodze, gotowych ścianach zachowując 

piony/poziomy (w granicach tolerancji pracy piany oraz poziomicy) w gotowym otworze drzwiowym, 
6. VINGO nie ponosi odpowiedzialności za szczeliny, spowodowane brakiem zachowania krzywizn wnęk 

oraz ścian, a także pionów i poziomów na ścianach lub brakiem płaszczyzny ściany, które mogą powstać 
w wyniku montażu ościeżnic oraz skrzydeł w pionie i poziomie. Owe szczeliny oraz ich uzupełnienie, a w 
szczególności prawidłowe wykonanie ścian oraz wnęk drzwiowych, leży w gestii Kupującego oraz jego 
wykonawcy budowlanego, 

7. Montaż może być wykonany przez firmę inną niż VINGO jedynie po uzyskaniu zgody VINGO, 
8. Z uwagi na fakt norm dla produktów drewnianych oraz drewnopochodnych, nie możliwe jest zachowanie 

optymalnych szczelin pomiędzy ościeżnicą, a skrzydłem, z uwagi na pracę drewna lub produktów 
drewnopochodnych pod wpływem piany oraz warunków, 

9. W przypadku montażu drzwi ukrytych, także stosuje się zapisy powyżej opisanych punktów oraz 
dodatkowo wymagane jest zastosowania kotew dla elementów bocznych, które to przykręcane są do 
ścian, zgodnie z wytycznymi Kupującego. Kotwy wielokrotnie przykręcane są przez firmę budowlaną, z 
uwagi na odpowiedzialność za konstrukcję budowlaną (np. biegnące kable elektryczne), 

10. Montaż drzwi przesuwnych naściennych, kaset, wykonywany jest na gotowej ścianie, podłogach, 
zachowując poziom na poziomicy, 

11. Montaż ościeżnic ukrytych, wykonywany jest bez obróbki tynkarskiej lub z obróbką za dodatkową opłatą, 
12. Każdorazowo zaleca się montaż ogranicznika w każdym miejscu, mogącym powodować uszkodzenia 

mechaniczne, czy też rozregulowania drzwi na zawiasach, a nawet pęknięcia oraz uszkodzenia, 
13. Powierzchnie ścian mają obowiązek być zagruntowane, zgodnie ze sztuką budowlaną najwyższej jakości, 
14. Koszty montażu oraz możliwości ustalane są indywidualnie oraz przedstawione są w ofercie, 
15. Koszty w całości pokrywa kupujący, 
16. VINGO nie bierze odpowiedzialności za montaż w przypadku błędnie przygotowanych wnęk drzwiowych, 

tj. nie zgodnie z zasadami prawa budowlanego określającego: stosowane materiały, geometrię etc, 
17. VINGO nie ponosi odpowiedzialności za montaż we wnękach, nie trzymających norm budowlanych , a w 

szczególności montażu na doklejanych płytach GK, Regipsu, chyba że Kupujący wyraża na to zgodę, 
18. Odpowiedzialność za odpowiednie przygotowanie wnęk leży po stronie Kupującego, 
19. W przypadku odstępstw konieczne jest uzyskanie Zgody sprzedającego, inwestora oraz zamawiającego, 
20. Montaż wykonywany jest zawsze na gotowych podłogach, 
21. W przypadku dedykowanych wymogów odnośnie cyrkulacji powietrza wewnątrz budynku np. 

rekuperacja, fakt ten należy zgłosić na etapie ofertowania, 
22. W przypadku konieczności montażu na nie gotowych podłogach, konieczne jest uzyskanie zgody 

Sprzedającego oraz Zamawiającego i znoszona jest pełna odpowiedzialność za poprawne wykonanie 
montażu, 

23. VINGO może odmówić montażu z uwagi na brak geometrii wnęk, błędnie zastosowanych materiałów we 
wnękach, czyli aspektów wpływających na pracę ościeżnic oraz drzwi, a także estetyki, 

24. Po wykonaniu montaż, oglądanie wykonanej pracy wykonywane jest z odległości minimum 2metrów, 
patrząc na skrzydło od strony frontowej, 

25. Montaż odbierany jest Protokołem montażu lub Częściowym Protokołem montażu. 
 
 
Reklamacje i Gwarancja 
 

1. Szczegółowe Warunki Gwarancji przedstawione są w Karcie Gwarancyjnej, 
2. Kartę Gwarancyjną znajdziemy na opakowaniu skrzydła drzwiowego,, 
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3. Stwierdzenie wad Jawnych jak np. uszkodzenia mechaniczne, pęknięcia i stłuczenia szkła, czy głębokie 
zarysowania widoczne z odległości 2metrów w świetle dziennym, powinny być zaznaczone w protokole 
odbioru, pod rygorem utraty wszelkich roszczeń, 

4. Wady nieistotne, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu i nie mają wpływu na jego wartość 
użytkową np. Zarysowania niewidoczne w świetle dziennym z odległości 2metrów nie podlegają 
gwarancji i nie są objęte gwarancją co nie wyłącza uprawnień wynikających z rękojmi oraz niezgodności 
sprzedawanego towaru z niniejszą umową, 

5. Uszkodzenia mechaniczne wykonane przez Zamawiającego w trakcie użytkowania produktu, nie 
podlegają reklamacji, 

6. Jeżeli podczas dostarczania towaru, towar ma wady jawne, kupujący ma prawo odmówić płatności. 
Wadliwy towar po naprawie lub ewentualnej wymianie zostanie dostarczony ponownie na koszt 
Sprzedającego. Kupujący jest zobowiązany zapłacić za towar odebrany, nie podlegający reklamacji.  

7. W przypadku braków ilościowych Kupujący zobowiązany jest zapłacić za towar rzeczywiście 
dostarczony w ilości otrzymanej, 

8. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie na adres: info@vingo.pl: 
 
- opisu reklamacji, 
- faktury VAT 
- karty gwarancyjnej, 

9. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 2tyg. licząc od daty wpłynięcia zgłoszenia, 
 
 
Warunki gwarancji 

VINGO SP. Z O.O., udziela Kupującemu gwarancji na swoje produkty oraz usługi zgodnie z warunkami Karty 
Gwarancyjnej oraz warunkami opisanymi w niniejszym regulaminie. 
VINGO udziela 24 miesięcznej gwarancji na sprzedawane towary oraz realizowane usługi.  

Gwarancja obejmuje 

1. Rozwarstwienie/pęknięcie, rozklejanie oraz rozsychanie powłok skrzydła drzwiowego i pozostałych 
elementów zestawu, oglądanych z odległości 2metrów, 

2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie 
będącym przedmiotem sprzedaży, 

3. Gwarancja obejmuje wady widoczne gołym okiem, w świetle dziennym, z odległości 2 m. 
4. Wykonywane usługi budowlane, 

 
Gwarancja nie obejmuje 

1. wad, które wynikają z normalnego zużycia eksploatacyjnego, 
2. wad  / uszkodzeń z winy których została obniżona cena, 
3. elementów montowanych podczas robót nie przygotowanych do montażu, a akceptowanych przez 

Kupującego, 
4. wad oraz uszkodzeń powstałych w wyniku uszkodzeń spowodowanych działaniem środków 

chemicznych oraz nadmiernym oddziaływaniem wilgoci, 
5. uszkodzeń okuć spowodowanych rozregulowaniem, 
6. deformacji uszczelek, 
7. uszkodzeń, które powstały na skutek braku wentylacji w pomieszczeniach, 
8. akcesoriów drzwiowych jak klamki, szyldy, wkładki, które stanowią elementy wyposażenia dodatkowego. 
9. Innych opisanych w Karcie Gwarancyjnej 

 
Utrata ważności gwarancji 

Gwarancja traci ważność w przypadku: 

1. Stosowania np. przeróbek konstrukcyjnych, czyli powiększanie przestrzeni wentylacyjnej w skrzydłach 
(podcięcie wentylacyjne) lub konieczność podcinania produktów z uwagi na błędy wykonania wnęk 
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budowlanych. Dodatkowe podcięcie skrzydła lub ościeżnicy, może zostać wykonana przez VINGO za 
zgodą Kupującego, jednak w tym wypadku następuje utrata gwarancji, 

2. Wad widocznych, które nie zgłoszono przed dokonaniem montażu, 
3. Niewłaściwego przechowywania, transportu, a także wykorzystywania do innych celów, 
4. Czyszczenia oraz pielęgnacji wyrobu, w sposób niezgodny z wymaganiami. Za wymagania uznaje się 

czyszczenie powłokami nie pozostawiającymi rys oraz śladów, przy użyciu wilgotnych materiałów i 
środków chemicznych , 

5. Uszkodzeń wynikających z błędni przygotowanych otworów drzwiowych, ścian oraz ich konstrukcji, 
6. Innych opisanych w warunkach gwarancji, 

 
 
 
Przeznaczenie, pielęgnacja i użytkowanie 

1. Drzwi należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem bez używania siły mogących spowodować 
uszkodzenia mechaniczne, w warunkach pokojowych, 

2. Drzwi wewnątrz lokalowe mają zastosowanie jedynie w pomieszczeniach o zbliżonej wilgotności oraz 
temperaturze – tzw. warunki pokojowe, gdzie wilgotność powietrza to 45-65%, 

3. Drzwi, ościeżnice oraz inne elementy drewniane lub drewnopochodne, należy myć regularnie by 
stopień zabrudzeń, nie utrwalał się, 

4. W przypadku drzwi okleinowanych, myć należy wilgotną szmatką z wodą lub używając bardzo 
delikatnych środków chemicznych dla trwalszych zabrudzeń. W przypadku drzwi okleinowanych należy 
pamiętać, by myć po elementach widocznych, tak by wilgoć nie dostawała się w miejscach łączeń 
okleiny z surowcem np. miejsce kantów, 

5. Drzwi lakierowane lub fornirowane oraz powierzchnie szklane, należy myć miękką szmatką przy użyciu 
wody, a dla trwalszych zabrudzeń  delikatnych środków myjących. 

6. Przy drzwiach drewnianych oraz lakierowanych ze szprosami lub innymi elementami klejonymi na 
szybę lub z wypełnieniem szklanym, zawsze należy dbać, by środek czyszczący nie dostawał się w 
szczeliny między elementy klejone lub szybę, a elementy drewniane lub drewnopochodne. 

7. W przypadku drzwi z fornirem naturalnym należy stosować także zawsze jedynie wilgotną szmatkę oraz 
delikatne środki do pielęgnacji drewna. 

Nie należy: 
- nadmiernie czyścić drzwi oraz ich elementów, 
- stosować dużej ilości wilgoci, lać wody bezpośrednio na skrzydła, czy jej elementy, 
- używać strumieni pary, czy nadmiernej temperatury, 
- stosować ściernych środków czyszczących, 
- czyścić powierzchni poprzez tarcie, 

Po zakończeniu procesu mycia, należy używać suchej, miękkiej szmatki celem maksymalnego osuszenia. 
Nie wykonywać tarcia. 

Polityka prywatności – ochrona danych osobowych (RODO) 

1. Dane osobowe Klienta, które udostępnione zostały i są niezbędne celem realizacji zamówienia, są 
przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE.L Nr 119, str. 1) („Rozporządzenie” – RODO) w celach związanych z 
transakcjami dokonywanymi w ramach działalności www.vingo.pl oraz www.vingo.com.pl oraz w celach 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, a także na podstawie 
zgody Zamawiającego – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i 
marketingowych, 

2. Dane osobowe obejmują dane, o których mowa w art. 4 pkt. 1 RODO, w szczególności – imię i nazwisko, 
nr NIP ( w przypadku chęci otrzymania faktury imiennej lub firmowej), nazwa firmy, adres dostawy, adres 
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siedziby firmy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz inne dostępne na Formularzu 
zamówienia lub Ofercie cenowej, niezbędnych do zrealizowania zamówienia, 

3. Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych i 
marketingowych drogą elektroniczną, w formie wiadomości, email, SMS i MMS. W takim przypadku dane 
osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę na podstawie zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej 
zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych oraz w celach związanych z obsługą wysyłki 
newslettera, 

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia w celach 
wskazanych w pkt. 1 powyżej, 

5. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego na stronach internetowych www.vingo.pl, 
www.vingo.com.pl, Formularzu zamówienia, Ofercie cenowej jest dobrowolne, lecz niezbędne do 
dokonywania transakcji. Brak podania danych osobowych uniemożliwia finalizację transakcji. Nie dotyczy 
to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w 
przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od zawieranej transakcji, 

6. Klientowi przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych go dotyczących, 
prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem, 

8. Żądanie sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzaniach danych osobowych lub cofnięcie zgody 
na przetwarzanie danych osobowych może zostać zgłoszone Sprzedawcy w formie pisemnej lub drogą 
elektroniczną ( w formie e-maila na adres info@vingo.pl) bez konieczności legitymowania się podpisem 
elektronicznym kwalifikowanym, 

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji i rozpatrywania 
reklamacji i są przetwarzane przez okres 5 lat od w związku z koniecznością ewidencjowania przez 
Sprzedawcę transakcji i koniecznością przechowywania dowodów zakupów przez okres 5 lat. W 
przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy dane są 
przechowywane na czas ich realizacji oraz na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu 
cofnięcia zgody, 

10. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (a przed 
dniem utworzenia tego urzędu do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, że 
przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa. 

Szczegóły nie uwzględnione i nie wyszczególnione w specyfikacji, 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. 

 Spory 

1. Wszelkie spory, które wynikną w związku z realizacją niniejszej umowy, będą rozstrzygane w pierwszej 
kolejności na drodze negocjacji, 

2. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd 
właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.  

 


