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OKRES GWARANCJI 
 

1. Firma Aluglass  zwany dalej producentem
okres czasu ; 
• Dla stolarki  ALUMINIOWEJ na okres 3 la

okres 12 miesięcy lub zgodnie z gwarancją producenta danego elementu.
• Dla drzwi panelowych marki EUROA na okres 

na okres 12 miesięcy lub zgodnie z gwarancją producenta danego elementu.
• Dla elewacji z płyt kompozytowych gwarancja udzielona jest zgodnie z gwarancją producenta

12 –miesięczną gwarancją. 
• Dla daszków, przegród, balustrad szklanych gwarancja  wynosi 12 miesięcy
• Gwarancja na automatykę np. silniki ,automaty do drzwi przesuwnych itp. wynosi 12 miesięcy.
• Gwarancja na montaż i obróbkę tynkarską wynosi 12 miesięcy.
• Dla stolarki PCV gwarancja udzielana jest zgodnie z gwarancją danego producenta stolarki PCV
• Wszystkie inne materiały użyte do produkcji naszych wyrobów objęte są gwarancją danego producenta.

2. Gwarancję udziela się na wszystkie okna objęte umową sprzedaży i dostarczone Nabywcy, za które Producent otrzymał 100% zapłaty. 
Producent zastrzega sobie prawo własności wszystkich dostarczonych towarów do chwili ich pełnej zapłaty i takie towary lub wy
podlegają reklamacji, o ile nie ustalono innych warunków w umowie inwestycyjnej.

 

ZGŁASZANIE REKLAMACJI  
 
1. Reklamacje muszą być zgłaszane w formie pisemnej z podaniem opisu uszkodzenia bądź awarii oraz  informacjami podanymi w pkt.2
2. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego jest podanie przez Kupującego ; numeru faktury, daty 

nazwy podmiotu wykonującego montaż wyrobów i przedstawienie karty gwarancyjnej.
3. Reklamacje należy zgłaszać w miejscu zakupu t
 

REKLAMACJE WAD JAWNYCH  
 

1. Reklamacje ilościowe , wymiarowe , podziałów wewnętrznych i funkcji okien oraz stwierdzenie innych wad jawnych ,między innymi
jak ; uszkodzenia mechaniczne ,pęknięcia ,stłuczenia szkła ,zarysowania profili i szyb mus
utraty wszelkich roszczeń z tego tytułu i prawa do gwarancji.

2. Zgłoszenie wad jawnych sporządzić należy w formie pisemnej potwierdzonej przez przedstawiciela  PRODUCENTA.
3. Producent zobowiązuje się w terminie 30 dni  rozpatrzyć reklamację.
 

REKLAMACJE WAD UKRYTYCH  
 

1. Wady ukryte towaru powinny być zgłaszane do 7 dni od daty ich wystąpienia , pod rygorem utraty prawa do gwarancji.
2. Producent w przypadku wystąpienia wad ukrytych rozpatrzy zgłoszenie w trybie gwarancyjnym. 
  

ODBIÓR TOWARU  
 
1. Nabywca zobowiązany jest do ilościowego i jakościowego (w zakresie wad jawnych) odbioru okien podczas wydawania ich z magazyn

przypadku dostawy okien przez Producenta lub autoryzowanego montażystę,
2. Nabywca zobowiązany jest do technicznego przygotowania i przeprowadzenia rozładunku w przypadku dostawy bezpośrednio  do 

Nabywcy. 
3. Ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru przechodz
4. Odebranie przez Nabywcę towaru i potwierdzenie tego na dokumencie PROTOKÓŁ ZDAWCZO

partia przekazany został w ilości ujętej w dokumenci
inwestycyjnej. 

5. Profile, blachy i okucia lakierowane są w lakierniach p
według poniższych warunków: 
• dla elementów używanych na zewnątrz 
• dla elementów używanych wewnątrz – oglądanie z odległości 3m.

 

USTERKI I ZABIEGI EKSPLOATACYJNE POWSTAŁE PO ODBIORZE OKIEN, A NIE
 
1. Uszkodzenia wynikłe z niestabilności murów, w których są obsadzone okna.
2. Uszkodzenia powstałe w wyniku niespełnienia warunków gwarancji i zaleceń producenta podanych w niniejszych ‘’OGÓLNYCH 

WARUNKACH GWARANCJI I UŻYTKOWANIA
3. Uszkodzenia powstałe z powodu wykonania montażu niezgodnego z zaleceniami producenta w zakresie montaż
4. Uszkodzenia mechaniczne. 
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zwany dalej producentem, udziela na wyprodukowane przez  siebie wyroby,  sprzedane towary gwarancji na następujący 

na okres 3 lat z zastrzeżeniem , że na zamki, zawiasy, samozamykacze itp. gwarancja udzielona jest na 
zgodnie z gwarancją producenta danego elementu. 

EUROA na okres 5 lat z zastrzeżeniem , że na zamki, zawiasy, samozamykacze itp. gwarancja udzielona jest 
zgodnie z gwarancją producenta danego elementu. 

Dla elewacji z płyt kompozytowych gwarancja udzielona jest zgodnie z gwarancją producenta danej płyty. Montaż elewacji objęty jest 

, przegród, balustrad szklanych gwarancja  wynosi 12 miesięcy 
Gwarancja na automatykę np. silniki ,automaty do drzwi przesuwnych itp. wynosi 12 miesięcy. 

obróbkę tynkarską wynosi 12 miesięcy. 
Dla stolarki PCV gwarancja udzielana jest zgodnie z gwarancją danego producenta stolarki PCV 
Wszystkie inne materiały użyte do produkcji naszych wyrobów objęte są gwarancją danego producenta.

wszystkie okna objęte umową sprzedaży i dostarczone Nabywcy, za które Producent otrzymał 100% zapłaty. 
Producent zastrzega sobie prawo własności wszystkich dostarczonych towarów do chwili ich pełnej zapłaty i takie towary lub wy

i, o ile nie ustalono innych warunków w umowie inwestycyjnej. 

Reklamacje muszą być zgłaszane w formie pisemnej z podaniem opisu uszkodzenia bądź awarii oraz  informacjami podanymi w pkt.2
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego jest podanie przez Kupującego ; numeru faktury, daty 
nazwy podmiotu wykonującego montaż wyrobów i przedstawienie karty gwarancyjnej. 
Reklamacje należy zgłaszać w miejscu zakupu towaru. 

Reklamacje ilościowe , wymiarowe , podziałów wewnętrznych i funkcji okien oraz stwierdzenie innych wad jawnych ,między innymi
jak ; uszkodzenia mechaniczne ,pęknięcia ,stłuczenia szkła ,zarysowania profili i szyb muszą  być  zgłoszone przy odbiorze pod rygorem 
utraty wszelkich roszczeń z tego tytułu i prawa do gwarancji. 
Zgłoszenie wad jawnych sporządzić należy w formie pisemnej potwierdzonej przez przedstawiciela  PRODUCENTA.

ni  rozpatrzyć reklamację. 

Wady ukryte towaru powinny być zgłaszane do 7 dni od daty ich wystąpienia , pod rygorem utraty prawa do gwarancji.
Producent w przypadku wystąpienia wad ukrytych rozpatrzy zgłoszenie w trybie gwarancyjnym.  

Nabywca zobowiązany jest do ilościowego i jakościowego (w zakresie wad jawnych) odbioru okien podczas wydawania ich z magazyn
y okien przez Producenta lub autoryzowanego montażystę, przed ich rozładunkiem. 

Nabywca zobowiązany jest do technicznego przygotowania i przeprowadzenia rozładunku w przypadku dostawy bezpośrednio  do 

Ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru przechodzi na Nabywcę  z chwilą wydania towaru z magazynu lub chwilą rozpoczęcia rozładunku.
Odebranie przez Nabywcę towaru i potwierdzenie tego na dokumencie PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY oznacza, że towar lub jego 
partia przekazany został w ilości ujętej w dokumencie i nie posiada wad jawnych, o ile nie ustalono innych warunków w umowie 

lakierowane są w lakierniach posiadających licencję QUALICOAT  zgodnie z którą, powłokę lakierniczą ocenia się 

dla elementów używanych na zewnątrz – oglądanie z odległości 5m, 
oglądanie z odległości 3m. 

USTERKI I ZABIEGI EKSPLOATACYJNE POWSTAŁE PO ODBIORZE OKIEN, A NIE PODLEGAJĄCE REKLAMACJI  

Uszkodzenia wynikłe z niestabilności murów, w których są obsadzone okna. 
Uszkodzenia powstałe w wyniku niespełnienia warunków gwarancji i zaleceń producenta podanych w niniejszych ‘’OGÓLNYCH 
WARUNKACH GWARANCJI I UŻYTKOWANIA”. 
Uszkodzenia powstałe z powodu wykonania montażu niezgodnego z zaleceniami producenta w zakresie montaż
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sprzedane towary gwarancji na następujący 

samozamykacze itp. gwarancja udzielona jest na 

samozamykacze itp. gwarancja udzielona jest 

danej płyty. Montaż elewacji objęty jest 

Wszystkie inne materiały użyte do produkcji naszych wyrobów objęte są gwarancją danego producenta. 
wszystkie okna objęte umową sprzedaży i dostarczone Nabywcy, za które Producent otrzymał 100% zapłaty. 

Producent zastrzega sobie prawo własności wszystkich dostarczonych towarów do chwili ich pełnej zapłaty i takie towary lub wyroby nie 

Reklamacje muszą być zgłaszane w formie pisemnej z podaniem opisu uszkodzenia bądź awarii oraz  informacjami podanymi w pkt.2. 
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego jest podanie przez Kupującego ; numeru faktury, daty zamówienia ,terminu realizacji, 

Reklamacje ilościowe , wymiarowe , podziałów wewnętrznych i funkcji okien oraz stwierdzenie innych wad jawnych ,między innymi takich 
zą  być  zgłoszone przy odbiorze pod rygorem 

Zgłoszenie wad jawnych sporządzić należy w formie pisemnej potwierdzonej przez przedstawiciela  PRODUCENTA. 

Wady ukryte towaru powinny być zgłaszane do 7 dni od daty ich wystąpienia , pod rygorem utraty prawa do gwarancji. 

Nabywca zobowiązany jest do ilościowego i jakościowego (w zakresie wad jawnych) odbioru okien podczas wydawania ich z magazynu. W 

Nabywca zobowiązany jest do technicznego przygotowania i przeprowadzenia rozładunku w przypadku dostawy bezpośrednio  do 

i na Nabywcę  z chwilą wydania towaru z magazynu lub chwilą rozpoczęcia rozładunku. 
ODBIORCZY oznacza, że towar lub jego 

e i nie posiada wad jawnych, o ile nie ustalono innych warunków w umowie 

zgodnie z którą, powłokę lakierniczą ocenia się  

Uszkodzenia powstałe w wyniku niespełnienia warunków gwarancji i zaleceń producenta podanych w niniejszych ‘’OGÓLNYCH 

Uszkodzenia powstałe z powodu wykonania montażu niezgodnego z zaleceniami producenta w zakresie montażu stolarki. 
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5. Uszkodzenia powstałe w wyniku oddziaływania czynników cieplnych. Usterki w oknach, w których dokonano jakichkolwiek przeróbek
pisemnej zgody PRODUCENTA. 

6. Wady nieistotne produktu tzn. takie które pozostają niewidoczn
np.;(zarysowaniu zabudowanej podczas montażu części ościeżnicy, itp.)

7. Wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania stolarki lub niezgodnego z jej przeznaczeniem.
8. Usterki wynikające z braku okresowej regulacji docisku i położenia okuć.
9. Dodatkowe elementy wyposażenia okien takie jak:  samozamykacze, cięgna do otwierania uchylnych naświetli, pochwyty, wkładki z

itp. 
10. Uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych takich ja

strony zastrzegają, że zamontowana przez producenta stolarka aluminiowa (okna i
zgodnie z aktualnymi Polskimi Normami (w szczególności PN

11. Roszenia szyb , które mogą wystąpić w pomieszczeniach słabo ogrzewanych, o dużej wilgotności  powietrza lub z ograniczoną wen
na powierzchni o najniższej temperaturze ( która zazwyczaj jest szyba ).

12. Wady szyb dopuszczone przez normę PN EN 572, PN EN 1096, PN EN 1279, PN EN 1863, PN E
12543. 

13. Różnice odcieni szyb zespolonych wykonanych na bazie technologii float.
14. Reklamacje związane z różnym odcieniem szyb zespolonych w umowach 

reklamacyjnych. 
15. Zjawisko „tęczy” powstałej na szybach na skutek interferencji fal świetlny
16. Wady okien powstałe w wyniku montażu okien przed wykonaniem tzw. „ Mokr

zapewnia się prawidłowej wentylacji w budynku w czasie i po wykonaniu w/w. prac.
 

ROZPATRYWANIE REKLAMACJI 
 

1. W ramach gwarancji Producent ma prawo wyboru jednego z następujących sposobów 
• Naprawę reklamowanego wyrobu 
• Wymianę wadliwego wyrobu 
• Udzielenie bonifikaty odpowiadającej brakom

2. Producent w terminie do 30 dni zobowiązany jest do rozpatrzenia zasadności zgłoszenia.
3. Producent zobowiązany jest do usunięcia w terminie do 30 dni od daty potwierdzenia zasadności zgłoszenia występujących usterek.
4. Wymieniona wadliwa stolarka lub jej elementy stają się własnością Producenta.
5. Producent rozpatruje reklamacje w oparciu o Aprobaty Techniczne ,normy zakładowe 
6. W przypadku odmowy usunięcia reklamacji Producent pisemnie powiadomi Kupującego o przyczynach odmowy.
 

UTRATA GWARANCJI 
 

1. Utrata gwarancji występuje w przypadku ; 
• Niewłaściwego montażu 
• Niewłaściwego użytkowania , konserwacji i 
• Dokonania przeróbek i zmian konstrukcyjnych bez zgody Producenta
• Nie przestrzegania zasad konserwacji, transportu montażu eksploatacji oraz pozostałych postanowień opisanych w niniejszych 

„OGÓLNYCH WARUNKACH GWARANCJI I UŻYTKOWANIA”.
 

REGULACJA OKIEN I DRZWI 
 

1. Regulacje okien , ze względu na występującą rozszerzalność  cieplną materiałów, z których zbudowane jest okno, jak również na
zużycie eksploatacyjne, należy wykonywać w następujących przypadkach;
• Po montażu okien. 
• Po okresie zimowym. 
• Po okresie letnim. 
• W pozostałych przypadkach, gdy wymaga tego sytuacja.

2. Regulację i konserwację należy wykonywać wg zasad opisanych poniżej ;
3. Pierwsza regulacja okien i drzwi wykonywana jest po montażu i zatwierdzona na protokole zdawczo

odpłatna wg. cennika Firmy Aluglass.  
 

KONSERWACJA OKIEN i DRZWI 
 

1. Należy dbać, aby kanały odprowadzające wodę były drożne. W 
otwory odwadniające, których zadaniem jest odprowadzenie wody , która może dostać się do środka okna podczas opadów 
atmosferycznych, a ich wyloty od strony zewnętrznej pozwalały na odprow

2. Profile okien i drzwi aluminiowych można czyścić domowymi środkami czystości z wyłączeniem środków żrących i preparatów do 
szorowania. Zalecane są specjalne preparaty do pielęgnacji okien i drzwi które można zakupić w firmie Firma 
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Uszkodzenia powstałe w wyniku oddziaływania czynników cieplnych. Usterki w oknach, w których dokonano jakichkolwiek przeróbek

Wady nieistotne produktu tzn. takie które pozostają niewidoczne po zamontowaniu i nie maja wpływu na wartość użytkowa okna 
np.;(zarysowaniu zabudowanej podczas montażu części ościeżnicy, itp.) 
Wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania stolarki lub niezgodnego z jej przeznaczeniem. 

resowej regulacji docisku i położenia okuć. 
Dodatkowe elementy wyposażenia okien takie jak:  samozamykacze, cięgna do otwierania uchylnych naświetli, pochwyty, wkładki z

Uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych takich jak powódź,  pożar, porywisty wiatr, grad itp.; przy czym
strony zastrzegają, że zamontowana przez producenta stolarka aluminiowa (okna i drzwi) będzie odporna na działanie wiatru określone 
zgodnie z aktualnymi Polskimi Normami (w szczególności PN-EN 1990:2004, PN-EN 1991-1-4:2008, PN-EN 1999:2011), 
Roszenia szyb , które mogą wystąpić w pomieszczeniach słabo ogrzewanych, o dużej wilgotności  powietrza lub z ograniczoną wen
na powierzchni o najniższej temperaturze ( która zazwyczaj jest szyba ). 

PN EN 572, PN EN 1096, PN EN 1279, PN EN 1863, PN EN 12150, PN EN 14179, PN EN ISO 

Różnice odcieni szyb zespolonych wykonanych na bazie technologii float. 
Reklamacje związane z różnym odcieniem szyb zespolonych w umowach realizowanych etapowo, doróbkach, kontynuacjach i zleceniach 

Zjawisko „tęczy” powstałej na szybach na skutek interferencji fal świetlnych, tzw. „ pierścieni Newtona ‘’. 
Wady okien powstałe w wyniku montażu okien przed wykonaniem tzw. „ Mokrych robót budowlanych „ takich jak : tynki, wylewki itp. i nie 
zapewnia się prawidłowej wentylacji w budynku w czasie i po wykonaniu w/w. prac. 

W ramach gwarancji Producent ma prawo wyboru jednego z następujących sposobów realizacji zobowiązania gwarancyjnego :

Udzielenie bonifikaty odpowiadającej brakom 
Producent w terminie do 30 dni zobowiązany jest do rozpatrzenia zasadności zgłoszenia. 

sunięcia w terminie do 30 dni od daty potwierdzenia zasadności zgłoszenia występujących usterek.
Wymieniona wadliwa stolarka lub jej elementy stają się własnością Producenta. 
Producent rozpatruje reklamacje w oparciu o Aprobaty Techniczne ,normy zakładowe i ustalenia zawarte w umowie.
W przypadku odmowy usunięcia reklamacji Producent pisemnie powiadomi Kupującego o przyczynach odmowy.

Niewłaściwego użytkowania , konserwacji i eksploatacji 
Dokonania przeróbek i zmian konstrukcyjnych bez zgody Producenta 
Nie przestrzegania zasad konserwacji, transportu montażu eksploatacji oraz pozostałych postanowień opisanych w niniejszych 
„OGÓLNYCH WARUNKACH GWARANCJI I UŻYTKOWANIA”. 

Regulacje okien , ze względu na występującą rozszerzalność  cieplną materiałów, z których zbudowane jest okno, jak również na
zużycie eksploatacyjne, należy wykonywać w następujących przypadkach; 

W pozostałych przypadkach, gdy wymaga tego sytuacja. 
Regulację i konserwację należy wykonywać wg zasad opisanych poniżej ; 
Pierwsza regulacja okien i drzwi wykonywana jest po montażu i zatwierdzona na protokole zdawczo-odbiorczym,  każda następna będzie 

Należy dbać, aby kanały odprowadzające wodę były drożne. W oknach i drzwiach aluminiowych w dolnej poziomej części wyposażona w 
otwory odwadniające, których zadaniem jest odprowadzenie wody , która może dostać się do środka okna podczas opadów 
atmosferycznych, a ich wyloty od strony zewnętrznej pozwalały na odprowadzenie wody na parapet. 
Profile okien i drzwi aluminiowych można czyścić domowymi środkami czystości z wyłączeniem środków żrących i preparatów do 
szorowania. Zalecane są specjalne preparaty do pielęgnacji okien i drzwi które można zakupić w firmie Firma 
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Uszkodzenia powstałe w wyniku oddziaływania czynników cieplnych. Usterki w oknach, w których dokonano jakichkolwiek przeróbek bez 

e po zamontowaniu i nie maja wpływu na wartość użytkowa okna 

Dodatkowe elementy wyposażenia okien takie jak:  samozamykacze, cięgna do otwierania uchylnych naświetli, pochwyty, wkładki zamków 

k powódź,  pożar, porywisty wiatr, grad itp.; przy czym 
drzwi) będzie odporna na działanie wiatru określone 

EN 1999:2011),  
Roszenia szyb , które mogą wystąpić w pomieszczeniach słabo ogrzewanych, o dużej wilgotności  powietrza lub z ograniczoną wentylacją 

N 12150, PN EN 14179, PN EN ISO 

realizowanych etapowo, doróbkach, kontynuacjach i zleceniach 

 
ych robót budowlanych „ takich jak : tynki, wylewki itp. i nie 

realizacji zobowiązania gwarancyjnego : 

sunięcia w terminie do 30 dni od daty potwierdzenia zasadności zgłoszenia występujących usterek. 

i ustalenia zawarte w umowie. 
W przypadku odmowy usunięcia reklamacji Producent pisemnie powiadomi Kupującego o przyczynach odmowy. 

Nie przestrzegania zasad konserwacji, transportu montażu eksploatacji oraz pozostałych postanowień opisanych w niniejszych 

Regulacje okien , ze względu na występującą rozszerzalność  cieplną materiałów, z których zbudowane jest okno, jak również na normalne 

odbiorczym,  każda następna będzie 

oknach i drzwiach aluminiowych w dolnej poziomej części wyposażona w 
otwory odwadniające, których zadaniem jest odprowadzenie wody , która może dostać się do środka okna podczas opadów 

Profile okien i drzwi aluminiowych można czyścić domowymi środkami czystości z wyłączeniem środków żrących i preparatów do 
szorowania. Zalecane są specjalne preparaty do pielęgnacji okien i drzwi które można zakupić w firmie Firma Aluglass. 



                       

 

  

Firma Aluglass, ul. K.Ujejskiego 313 Myślenice woj. Małopolskie
Tel. +48 12 272 34 50, 606 639 135                                                                                                                             
NIP 681 148 19 24   REGON 120364628 
www.firmaaluglass.pl; biuro@firmaaluglass.pl                                                                                                                              

3. Uszczelki w oknach i drzwiach aluminiowych należy konserwować dwa razy w roku przez ich natłuszczenie specjalną oliwą ,dostęp
firmie Firma Aluglass. Można stosować wazelinę techniczną lub glicerynę.

4. Okucia należy konserwować przez doraźne nas
 

MONTAŻ  
 

1. Wytyczne montażu stolarki okienno-drzwiowej znajdują się na stronie: 
www.firmaaluglass.pl ; www.euroa.pl  

 
 

KARTA GWARANCYJNA 
  

DATA ZGŁOSZENIA 
USTERKI 

DaTA USUNIĘCIA 
uSTERKI 

  

DATA SPRZEDAŻY NR. FAKTURY LUB PROTOKOŁU

 

Uwagi: 

 

 

                                OGÓLNE WARUNKI  GWARANCJI I  UŻYTKOWANIA

ałopolskie                                                          BZ WBK S.A. 22 o/Kraków PLN 
                                                                                                                                                 EUR 

                                                                                                                                                  

Uszczelki w oknach i drzwiach aluminiowych należy konserwować dwa razy w roku przez ich natłuszczenie specjalną oliwą ,dostęp
firmie Firma Aluglass. Można stosować wazelinę techniczną lub glicerynę. 
Okucia należy konserwować przez doraźne nasmarowanie dwa razy w roku oliwą techniczną miejsc ruchomych okucia.

drzwiowej znajdują się na stronie:  

 

OPIS USTERKI 

NR. FAKTURY LUB PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO PIECZĘĆ PUNKTU SPRZEDAŻY I PODPIS SPRZEDAWCY

OGÓLNE WARUNKI  GWARANCJI I  UŻYTKOWANIA  
 

PLN 44 1500 1142 1211 4006 8227 0000 
EUR 30 1500 2279 1222 7000 0392 0000 
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Uszczelki w oknach i drzwiach aluminiowych należy konserwować dwa razy w roku przez ich natłuszczenie specjalną oliwą ,dostępną w 

marowanie dwa razy w roku oliwą techniczną miejsc ruchomych okucia. 

PODPIS PRACOWNIKA FIRMY 

PIECZĘĆ PUNKTU SPRZEDAŻY I PODPIS SPRZEDAWCY 


