
KARTA GWARANCYJNA 
 

Plastyl Sp. z o.o.                                                                      

ul. Ciepła 6 

19-300 Ełk 

NIP: 848-18-60-676 

KRS: 0000447040 

REGON: 281464977 

 

 

Data produkcji  

Nazwa i typ produktu  

Data i miejsce sprzedaży  

 

 

Pieczęć i podpis sprzedawcy 

 

 

 

 

 

 

 Szanowny kliencie, 

 

dziękujemy za wybranie produktu firmy PLASTYL. Zapewniamy, iż jest to trafny wybór. Nasze 

produkty produkowane są z rygorystycznymi normami jakościowymi. Pragniemy w ten sposób 

zapewnić niezawodne i długotrwałe eksploatowanie naszych wyrobów. 

 

Zespół Plastyl Sp. z o.o. 

 

WARUNKI GWARANCJI 

 

 

Poprzez udzielenie gwarancji wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. 

 

Sprzedawca udziela 5-letniej gwarancji w zakresie: pęknięć (z wyłączeniem pęknięć powstałych na 

skutek obciążenia udarowego), zachowania właściwości mechanicznych, gnicia oraz butwienia 

wynikającego z bezpośredniego oddziaływania grzybów lub szkodników. Warunkiem udzielenia 

gwarancji jest odpowiednia instalacja produktu wykonanego z materiału PVC (Polichlorek Winylu) 

zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez Sprzedającego w formie papierowej lub pocztą 

elektroniczną. 

 

Gwarancja udzielana jest pisemnie i obowiązuje od dnia wydania produktów wykonanych z materiału 

PVC (Polichlorek Winylu). 

 

Gwarancji podlegają produkty prawidłowo zamontowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w 

instrukcji montażu (dołączonej w formie wydruku do dokumentu sprzedaży lub na prośbę kupującego 

udostępnione w formie elektronicznej) i prawidłowo użytkowane, a w szczególności spełniające 

następujące warunki: 

- pozostawienie wymaganych dylatacji wzdłużnych oraz poprzecznych pomiędzy elementami 

systemu oraz obiektami sąsiadującymi; 

- montaż na stabilnym, wypoziomowanym podłożu z zachowaniem zawartych w instrukcji montażu 

rozstawów punktów podporu pod wszystkimi elementami systemu; 

 

 



Gwarancji nie podlegają: 

- zmiany fizyczne wynikające z normalnego użytkowania systemu; 

- uszkodzenia mechaniczne wynikające z działania obciążenia udarowego; 

- różnice w kolorze oraz fakturze poszczególnych elementów; 

- różnice w wymiarach produktów nie przekraczające 3 %; 

- zmienność wymiarów produktów występująca w okresie po montażu produktów 

wynikająca z kurczliwości materiału wraz ze zmianą temperatury otoczenia, nie 

przekraczająca  2%; 

- zmiany koloru, wynikające z procesu sezonowania oraz oddziaływania czynników 

starzeniowych; 

- miejscowe odbarwienia kolorystyczne powstałe na skutek zabrudzeń, w szczególności 

oddziaływania tłuszczów, ługów, roztworów żrących oraz wszystkich środków, które nie 

powinny wchodzić w kontakt z produktami; 

- uszkodzenia, zmiany fizyczne i kolorystyczne wynikające z zastosowanych do pokrycia i 

konserwacji środków (farby, lakiery, impregnaty, środki czyszczące itp.); 

- wady produktów spowodowane ich zastosowaniem sposób odmienny niż wskazany przez 

producenta; 

- montaż produktów na systemie, który nie został zaakceptowany przez producenta; 

- zmiany wynikające z oddziaływania środowiskowego ( zanieczyszczenie powietrza oraz 

wody, glony, pleśń itp.) 

- działanie sił wyższych (nierównomierne osiadanie gruntu, uskok podłoża, lawina, powódź, 

huragan, pożar, uderzenie pioruna itp.) 

Gwarancja wygasa, jeżeli wada produktu nie zostanie zgłoszona Sprzedawcy w formie pisemnej w 

terminie 14 dni od jej wystąpienia wraz z załączonym oryginałem dokumentu zakupu produktów. 

 

Sprzedający ma prawo do zażądania od podmiotu zgłaszającego wady produktów w formie 

drukowanej lub elektronicznej dokumentacji fotograficznej pokazującej uszkodzenia 

produktu będące podstawą roszczeń gwarancyjnych. 

 

Zgłaszający wady produktów jest zobowiązany do pozostawienia produktów w stanie 

nienaruszonym po ujawnieniu się wady, aż do dokonania oględzin miejsca montażu 

produktu przez producenta lub inną wskazaną osobę, pod rygorem wygaśnięcia gwarancji. 

 

Sprzedający, jako gwarant zastrzega sobie prawo oceny i kwalifikacji wad, a także może 

zwolnić zgłaszającego wady produktów z obowiązku, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym. 

 

W przypadku uwzględnienia gwarancji, Sprzedający dostarczy nabywcy uszkodzony produkt wolny 

od wad, lub w przypadku braku możliwości dostarczenia, produkt zastępczy, 

spełniający analogiczne właściwości. 

 

Wszelkie dodatkowe koszty poniesione przez nabywcę (montaż, demontaż, transport itp.) nie są 

objęte gwarancją. 

 

Gwarancja obejmuje terytorium Unii Europejskiej. 


