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WARUNKI GWARANCJI 

 
UWAGA! Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z instrukcją oraz warunkami gwarancji. 

 

1. PORTA KMI Poland spółka akcyjna z siedzibą w Bolszewie (84-239) przy ul. Szkolnej 54 jako 
Gwarant udziela gwarancji na swoje wyroby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja 
obejmuje wady materiałów i  wykonania wyrobów PORTA KMI Poland. W  wykonywaniu 
obowiązków gwarancyjnych pośredniczą na podstawie umów dealerskich przedstawiciele 
Gwaranta – Dealerzy PORTA KMI Poland, którzy pośredniczyli w sprzedaży.  

2. Okres gwarancji na wyroby firmy PORTA KMI Poland wynosi 24 miesiące.  
3. Okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży uwidocznionej na dowodzie zakupu (fakturze). 
4. Gwarancją nie są objęte produkty poekspozycyjne  
5. Warunkiem świadczenia usług gwarancyjnych jest przedłożenie przez Kupującego w punkcie 

sprzedaży karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu produktu PORTA. Karta gwarancyjna 
załączona jest do produktu. 

6. Gwarant zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków wynikających z gwarancji w 
terminie 60 dni od momentu dostarczenia rzeczy będącej przedmiotem zgłoszenia do siedziby 
Gwaranta. Świadczenia w zakresie gwarancji na rzecz Gwaranta, pełnią wskazani 
przedstawiciele Gwaranta - Dealerzy PORTA KMI Poland. 

7. Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, gdy oględzin, wymiany lub naprawy nie 
dokonano z przyczyn leżących po stronie Kupującego. 

8. W okresie gwarancji (patrz punkt 2) producent zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy albo 
wymiany wadliwego wyrobu. 

9. Oceny charakteru wady i sposobu załatwienia reklamacji dokonuje przedstawiciel 
Sprzedającego lub Gwaranta. O sposobie załatwienia reklamacji każdorazowo decyduje 
Gwarant. 

10. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej widocznej usterki jakości jest zgłoszenie jej 
przed montażem z jednoczesnym odstąpieniem od czynności montażowych. Zainstalowanie 
akcesoriów traktowane jest jako rozpoczęcie montażu wyrobu. 

11. Nie zerwanie folii ochronnej niezwłocznie po montażu z produktów wykonanych z blach 
laminowanych skutkuje utratą gwarancji na wygląd powłoki dekoracyjnej. Uszkodzenia folii 
ochronnej nie czynią produktu wadliwym. Należy usunąć folię ochronną w miejscu uszkodzenia 
i sprawdzić stan folii dekoracyjnej. 

12. Gwarancja wygasa w przypadku: 
⸺ dokonania przez osobę nieupoważnioną jakichkolwiek przeróbek w skrzydle lub 

ościeżnicy, 
⸺ naruszenia konstrukcji wyrobu, 
⸺ zdjęcia tabliczki znamionowej z wyrobów certyfikowanych. 

13. Gwarancją nie są objęte: 
⸺ mechaniczne uszkodzenia oraz wady zewnętrzne powstałe na skutek nieprzestrzegania 

prawidłowych zasad w trakcie transportu, składowania i przechowywania wyrobów, 
⸺ przebarwienia i odkształcenia , uszkodzenia elementów i podzespołów powstałe na skutek 

pęcznienia materiału, spowodowanych nadmierną wilgotnością powietrza w 
pomieszczeniach (drzwi powinni być osadzone po wykonaniu tzw. prac mokrych: np. po 
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położeniu tynków, posadzek, w pomieszczeniach suchych i przewiewnych), lub wynikające 
z bezpośredniego kontaktu wyrobu z cieczą, 

⸺ przebarwienia, sęki, zawoje włókien, różnice kolorystyczne oraz wyciągnięcia struktury 
drewna, wynikające z niepowtarzalnej specyfiki naturalnych oklein, 

⸺ wady powstałe na skutek nieprawidłowego zabezpieczenia wyrobu na czas robót 
budowlanych (np. zabrudzenia zaprawą, tynkiem lub pianką; czyszczenia 
gruboziarnistymi środkami czyszczącymi lub agresywnymi środkami chemicznymi), 

⸺ producent nie odpowiada za uszkodzenia powłoki lakierniczej i laminowanej powstałe w 
wyniku oklejenia wyrobu taśmami samoprzylepnymi, 

⸺ wady powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub niedbałości Kupującego, 
⸺ montaż wyrobu, 
⸺ wadliwe działanie wyrobu będące skutkiem zdarzeń losowych, niezależnych od 

producenta i warunków eksploatacji (powódź, pożar, włamanie itp.) 
⸺ naturalne zużycie eksploatacyjne wyrobu, 
⸺ powierzchnie malowane proszkowo w wykonaniu podkładowym, 
⸺ powierzchnie lakierowane proszkowo w wykonaniu ostatecznym, gdy zostały one 

przemalowane samodzielnie przez Kupującego, 
⸺ reklamacjami nie są objęte czynności związane: z pielęgnacją, konserwacją wyrobu oraz 

regulacjami akcesoriów, 
⸺ uszkodzenia produktu powstałe na skutek wykorzystywania podczas montażu środków 

chemicznych o odczynie innym niż neutralny tj. posiadające w swoim składzie: octany i 
związki etylowo-butylowe / patrz stosowna Karta Charakterystyki Produktu. 

14. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień 
kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

 

 

 

W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do gwarancji, Administratorem danych jest PORTA KMI spółka akcyjna 
(Gwarant) z siedzibą w Bolszewie (84-239) przy ul. Szkolnej 54, dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji. 
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić skorzystanie z uprawnień wynikających z 
gwarancji. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Szczegółowe informacje na temat 
przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo pod adresem: https://www.porta.com.pl/documents/porta_rodo.pdf 

 


