
KARTA GWARANCYJNA NA BRAMY GARAŻOWE DEKEDO  

 

OKNOPLAST Sp. z o.o. 

Ochmanów 117, 32-003 Podłęże, Polska 

 

Wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, na podstawie oznakowania CE i deklaracji właściwości użytkowych według normy PN-EN-
13241-1. Deklaracja właściwości użytkowych dostępna jest u sprzedawcy Produktu. 

 

I. OKNOPLAST Spółka z o.o. z siedzibą: Ochmanów 117, 32-003 Podłęże, Polska, KRS 0000141430, NIP: 678-00-38-167, BDO: 000029788 („Gwarant”), 

jako Gwarant zapewnia kupującego („Konsument”), iż niniejsza gwarancja („Gwarancja”) jest zgodna z wymaganiami dyrektywy 1999/44/EC Parlamentu 
Europejskiego z dnia 25 maja 1999 roku w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych oraz związanych z tym gwarancji i dyrektywy 

2011/83/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011r. o prawach konsumenta. Konsumentem w rozumieniu Gwarancji jest wyłącznie 

osoba fizyczna dokonująca nabycia produktu Gwaranta niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentowi przysłu-

gują wszelkie należne mu prawa, przyznane przez przepisy prawa krajowego, właściwego dla umowy sprzedaży produktu zawartej przez Konsumenta, a do-
tyczącego sprzedaży towarów konsumpcyjnych. Gwarancja w żaden sposób nie narusza, nie wyłącza ani nie umniejsza tych praw. Gwarancja obowiązuje 

wyłącznie na terytorium państwa, w którym dokonano zakupu produktu Gwaranta (np. w przypadku zakupu produktu na terytorium administracyjnym jednego 

państwa i jego zamontowania na terytorium administracyjnym innego państwa, Konsument traci wszystkie uprawnienia z gwarancji). 

II. W celu zapewnienia najwyższej jakości produktów, Gwarant udziela Konsumentowi Gwarancji na bramy garażowe Dekedo wraz z dostarczonym przez 
Gwaranta napędem i osprzętem („Produkty”), gwarantując, iż Produkty są zdatne do użytku zgodnie z ich normalnym przeznaczeniem w obiektach mieszkalnych 

i użytkowych, w ramach określonych przez normy branżowe dot. Produktów. W przypadku braku norm branżowych w odniesieniu do niektórych parametrów 

Produktu, obowiązują wytyczne jakościowe Gwaranta. Wytyczne jakościowe dostępne są u sprzedawcy Produktu. 

III. Gwarant oświadcza, że posiada stosowne dokumenty stwierdzające dopuszczenie Produktów do obrotu na terytorium państw członkowskich Unii Europej-
skiej oraz zapewnia, że Produkty posiadają właściwości określone w tychże dokumentach. 

IV. Okres Gwarancji 

1. Gwarancja obowiązuje przez okres 10 lat, za wyjątkiem: 

– gwarancji na powłokę okleinowaną i powierzchnię satin – 5 lat, 
– gwarancji na części mechaniczne napędu, silnik i sterowanie silnika – 5 lat, 

– gwarancji na części sterowania zdalnego i elementy osprzętu – 2 lata. 

2. Wszystkie elementy zasilane elektrycznie zintegrowane z Produktami powinny być sprawdzone pod względem sprawności bezpośrednio po zamontowaniu 

Produktu, jednakże nie później niż przed rozpoczęciem prac tynkarskich. 
3. Elementy elektryczne muszą być podłączone zgodnie z wytycznymi producenta takich elementów elektrycznych. Wszelkie podłączenia jakichkolwiek siłow-

ników, napędów elektrycznych, sterowników lub innych urządzeń elektrycznych do sieci elektrycznej powinny być wykonane przez uprawnionego elektryka, 

dysponującego odpowiednimi certyfikatami lub dopuszczeniami. 

4. Podłączenia do sieci elektrycznej powinny zostać wykonane w sposób zapewniający swobodny dostęp do Produktu w celu dokonania jego naprawy lub 
wymiany na nowy lub doprowadzenia w inny sposób Produktu do użytku zgodnie z jego normalnym przeznaczeniem, w szczególności podłączenia takie po-

winny być wykonane w sposób umożliwiający wysunięcie kabla elektrycznego w całości razem z napędem. Niezastosowanie się do powyższych obowiązków, 

powoduje wygaśnięcie uprawnień Konsumenta z Gwarancji w odniesieniu do takiego Produktu i w zakresie, w jakim Konsument lub osoba trzecia wykonała 

podłączenia do sieci elektrycznej w sposób nie zapewniający swobodnego dostępu do Produktu. 
5. Dokonanie wszelkich czynności w zakresie programowania sterowników lub silników leży po stronie Konsumenta. Instrukcje dostarczane są wraz z Produk-

tem.  

6. Niezależnie od innych postanowień nin. karty gwarancyjnej, Gwarancja nie obejmuje usterek Produktu, które powstały lub mogły powstać w wyniku lub 

w związku z dokonaniem podłączeń lub programowań z naruszeniem obowiązków wskazanych w pkt. 2-5 powyżej, a nadto Gwarancja nie obejmuje obowiązku 
naprawienia jakichkolwiek szkód powstałych lub mogących powstać w wyniku lub w związku z dokonaniem podłączeń lub programowań z naruszeniem obo-

wiązków, o których mowa w pkt. 2-5 powyżej. 

7. Gwarancja obowiązuje od dnia odbioru Produktu przez Konsumenta, o którym mowa w pkt. VI pkt. 3 Gwarancji. Okres Gwarancji na części użyte do naprawy 

lub wymiany, dokonanych w ramach Gwarancji, wynosi 12 miesięcy liczonych od dnia wykonania naprawy lub wymiany, jednak nie może upłynąć wcześniej 
niż okres Gwarancji, określony w pkt.1 powyżej, dla Produktu, którego dotyczą części użyte do naprawy lub wymiany. 

V. Obowiązki Gwaranta: 

1. Jeżeli w którymkolwiek momencie w okresie Gwarancji, Produkt nie będzie zdatny do użytku zgodnie z jego normalnym przeznaczeniem, na skutek przyczyn 

zaistniałych w trakcie produkcji lub przyczyn tkwiących w materiale użytym do produkcji, Konsument może żądać bezpłatnej naprawy Produktu, a w przypadku, 
gdy naprawa jest niemożliwa - bezpłatnej wymiany Produktu na nowy. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty pisemnego 

zgłoszenia przez Konsumenta niezdatności Produktu do użytku zgodnie z normalnym przeznaczeniem, tj. w tym terminie Gwarant wypowie się na piśmie czy 

reklamację uwzględnia czy nie uwzględnia. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Gwarant zobowiązuje się bezpłatnie przywrócić Produkt do zdatności do 

użytku zgodnie z normalnym przeznaczeniem („Naprawa”) w terminie do 28 dni od daty pisemnego zgłoszenia reklamacji. Jeśli Naprawa Produktu w tym 
terminie jest znacznie utrudniona lub niemożliwa z przyczyn niezależnych od Gwaranta, w szczególności ze względu na konieczność sprowadzenia lub wytwo-

rzenia elementów zamiennych, czas Naprawy może ulec przedłużeniu o okres występowania powyższych trudności. 

2. Gwarant określa sposób Naprawy Produktu, w tym w szczególności Gwarant może zamiast dokonywać Naprawy, dostarczyć Konsumentowi nowy Produkt. 

Naprawa Produktu może polegać także na poprawie wadliwych miejsc w Produkcie poprzez ich malowanie, retusz, uzupełnianiu ubytków itp. Naprawa może 
być wykonana przez Gwaranta lub przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. Decyzja w zakresie wskazanym w niniejszym podpunkcie należy do Gwa-

ranta. 

3. Gwarant, za zgodą Konsumenta, może zwolnić się z obowiązków wynikających z Gwarancji poprzez zapłatę Konsumentowi kwoty stanowiącej równowartość 

ceny zapłaconej przez Konsumenta za Produkty, które nie są zdatne do użytku zgodnie z normalnym przeznaczeniem. W powyższym przypadku Konsument 
jest zobowiązany do zwrotu tych Produktów Gwarantowi.  

4. W przypadku wady nieistotnej Produktu, tj. takiej, która pozostaje niewidoczna po zamontowaniu Produktu lub nie ma wpływu na wartość użytkową lub 

zdatność Produktu do użytku zgodnie z normalnym przeznaczeniem, a także w przypadku, gdy niezdatności do użytku zgodnie z normalnym przeznaczeniem 

nie daje się usunąć, ale Produkt nadal nadaje się do eksploatacji, Gwarant, za zgodą Konsumenta, może zwolnić się z obowiązków wynikających z Gwarancji 
poprzez zapłatę Konsumentowi części ceny zapłaconej przez Konsumenta za Produkt, proporcjonalnej do ilości lub wielkości stwierdzonej wady lub niezdatności 

Produktu do użytku z normalnym przeznaczeniem. 

VI. Obowiązki Konsumenta: 

1. W celu skorzystania z uprawnień wynikających z Gwarancji, Konsument jest zobowiązany zgłosić pisemnie niezdatność Produktu do użytku zgodnie z nor-
malnym przeznaczeniem, w terminie do 14 dni od dnia wykrycia tejże niezdatności. Zgłoszenie reklamacyjne powinno wskazać, na czym polega niezdatność 

oraz powinno zawierać numer identyfikacyjny Produktu, którego zgłoszenie dotyczy i zdjęcia wady. Dokonując zgłoszenia reklamacyjnego Konsument powinien 



przedłożyć dowód zakupu reklamowanego Produktu lub jego kopię. Zgłoszenia reklamacyjnego dokonuje się u sprzedawcy Produktu, u którego Produkt został 

nabyty, na adres jego siedziby, a jeżeli nie jest to możliwe – bezpośrednio Gwarantowi, na adres wskazany w niniejszej Gwarancji. Niedokonanie zgłoszenia 

reklamacyjnego w wyżej wskazanym terminie powoduje wygaśnięcie uprawnień Konsumenta z Gwarancji. 

2. Na żądanie Gwaranta, Konsument udostępni niezwłocznie Gwarantowi reklamowany Produkt w miejscu, w którym taki Produkt się znajduje lub w miarę 
możliwości wykona zdjęcia reklamowanego Produktu i stwierdzonej niezdatności Produktu do użytku zgodnie z normalnym przeznaczeniem, które to zdjęcia 

następnie przekaże do Gwaranta. Podjęcie przez Gwaranta czynności lub działań mających na celu zbadanie reklamowanego Produktu i ocenę zasadności zgło-

szenia reklamacyjnego nie stanowi uznania reklamacji ani roszczeń Konsumenta i nie wyklucza możliwości podniesienia przez Gwaranta zarzutu wygaśnięcia 

Gwarancji lub nieuwzględnienia reklamacji. 
3. Konsument jest zobowiązany, w momencie otrzymania Produktu, dokonać jego odbioru pod względem ilości i jakości, a także pod względem oczywistej 

niezdatności do użytku zgodnie z normalnym przeznaczeniem oraz kompletności wszystkich dodatkowych akcesoriów. W przypadku stwierdzenia przez Kon-

sumenta w chwili odbioru braków ilościowych, oczywistej niezdatności Produktu do użytku z normalnym przeznaczeniem lub niekompletności Produktu lub 

jego akcesoriów, Konsument zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 24 h od momentu odbioru Produktu, dokonać zgłoszenia stwier-
dzonych braków ilościowych, oczywistej niezdatności Produktu do użytku z normalnym przeznaczeniem lub niekompletności Produktu lub jego akcesoriów, 

stosownie do zasad przewidzianych w niniejszej karcie gwarancyjnej. Za oczywistą niezdatność Produktu do użytku zgodnie z normalnym przeznaczeniem 

uważa się w szczególności uszkodzenia mechaniczne typu: zarysowania, pęknięcia oraz różnice w ilości elementów, rozmiarach, wzorze, tłoczeniu lub kolorach 

dostarczonych Produktów w stosunku do ilości elementów, rozmiaru, wzoru, tłoczenia lub kolorów Produktów wskazanych w złożonym zamówieniu. Niedo-
konanie weryfikacji Produktu przy jego odbiorze i niezgłoszenie stwierdzonych przy odbiorze braków ilościowych, oczywistej niezdatności Produktu do użytku 

z normalnym przeznaczeniem lub niekompletności Produktu lub jego akcesoriów w w/w terminie, powoduje wygaśnięcie uprawnień Konsumenta z Gwarancji 

w zakresie braków ilościowych, oczywistej niezdatności Produktu do użytku z normalnym przeznaczeniem lub niekompletności Produktu lub jego akcesoriów, 

opisanych w niniejszym podpunkcie. Zgłoszenie przez Konsumenta stwierdzonych przy odbiorze braków ilościowych, oczywistej niezdatności Produktu do 
użytku z normalnym przeznaczeniem lub niekompletności Produktu lub jego akcesoriów może nastąpić także poprzez zamieszczenie odpowiedniej notatki lub 

uwagi w ramach protokołu odbioru, następnie podpisanego przez Konsumenta i sprzedawcę Produktu, u którego Produkt został nabyty i przesłanie kopii tak 

sporządzonego protokołu odbioru do Gwaranta. 

4. Niezależnie od niezdatności Produktu do użytku zgodnie z normalnym przeznaczeniem oraz uprawnień Konsumenta wynikających z Gwarancji, Konsument 
nie może odmówić zapłaty całości lub poszczególnych części ceny za Produkt, jeżeli są one już wymagalne, chyba że Gwarant za zgodą Konsumenta zwolnił 

się z obowiązków wynikających z Gwarancji zgodnie z pkt. V pkt. 3 lub 4 powyżej. 

5. Konsument zobowiązany jest zapewnić Gwarantowi swobodny dostęp do Produktu w celu dokonania jego Naprawy lub wymiany na nowy lub doprowadzenia 

w inny sposób do zdatności do użytku zgodnie z jego normalnym przeznaczeniem. 
6. Montaż Produktu należy powierzać firmom specjalistycznym, zajmującym się montażem takich Produktów. Montaż Produktu powinien być wykonany zgod-

nie z zasadami sztuki budowlanej lub normami branżowymi właściwymi ze względu na miejsce montażu. 

VII. Wyłączenie odpowiedzialności. 

1. Niezależnie od innych wyłączeń wskazanych w treści nin. dokumentu, Gwarancja nie obejmuje niezdatności Produktu do użytku zgodnie z normalnym prze-
znaczeniem oraz usterek Produktu, które powstały w wyniku: 

– montażu lub użytkowania Produktu niezgodnie z instrukcją oraz z zaleceniami Gwaranta i zasadami sztuki budowlanej lub normami branżowymi właściwymi 

ze względu na miejsce montażu Produktu, 

– niewłaściwego transportu Produktu, jeśli transport został zorganizowany lub jest wykonywany przez Konsumenta, 
– niestabilności konstrukcji, w której Produkt/Produkty został/zostały zamontowane, 

– ingerencji w konstrukcję Produktu bez pisemnej zgody Gwaranta, 

– użycia Produktu niezgodnie z normalnym przeznaczeniem, 

– zaniedbania konserwacji lub niewłaściwej obsługi Produktu, 
– działania na Produkt czynników zewnętrznych takich jak ogień, wybielacze, kwasy, środki czyszczące, inne substancje chemiczne, 

– napraw Produktu wykonanych przez osoby nieuprawnione, 

– użycia części zamiennych niezaaprobowanych pisemnie przez Gwaranta, 

– działania siły wyższej, 
– użytkowania lub zamontowania elementów niekomplementarnych z Produktem, a nadto Gwarancja nie obejmuje obowiązku naprawienia jakichkolwiek szkód 

powstałych lub mogących powstać w wyniku lub w związku z użytkowaniem lub zamontowaniem elementów niekomplementarnych z Produktem, 

– zamontowania Produktu przez Konsumenta lub osobę nieuprawnioną w sposób uniemożliwiający lub niezapewniający swobodnego dostępu do Produktu, 

a w przypadku Produktów wyposażonych w napęd elektryczny – w sposób uniemożliwiający wysunięcie kabla elektrycznego w całości, w szczególności 
w przypadku niezastosowania karbowanej rury osłonowej na kable elektryczne. 

2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lakierniczych. 

3. Gwarancja nie obejmuje takich uszkodzeń elementów, które powstały na skutek ich naturalnego zużycia, w szczególności uszkodzeń części bram i napędów, 

które na skutek ich właściwości materiałowych lub rodzaju zastosowania podlegają zwiększonemu naturalnemu zużyciu, np. uszczelki, rolki, linki, łożyska z 
tworzywa sztucznego, żarówki, bezpieczniki, baterie, sprężyny, itp., oraz uszkodzeń wynikłych z braku konserwacji lub nieodpowiedniej konserwacji poszcze-

gólnych elementów.  

4. Gwarancja nie obejmuje obowiązku naprawienia jakichkolwiek szkód wynikłych z powodu lub w związku z niezdatnością Produktu do użytku zgodnie z nor-

malnym przeznaczeniem. 
5. Gwarancja nie obejmuje obowiązku dokonywania przez Gwaranta czynności regulacyjnych i konserwacji. Warunkiem obowiązywania gwarancji jest wyko-

nywanie obowiązkowego, okresowego przeglądu technicznego, w odstępach 12-miesięcznych. Konsument jest zobowiązany powierzyć wykonanie przeglądu 

uprawnionemu serwisowi. Do wykonania serwisu uprawniony jest każdy partner handlowy Gwaranta, który sprzedaje Produkty. Lista partnerów handlowych 

Gwaranta dostępna jest na stronie https://oknoplast.com.pl/znajdz-salon/.  
6. Odpowiedzialność Gwaranta jest wyłączona, jeżeli Konsument nie przedstawi karty gwarancyjnej z uzupełnionymi danymi Produktu, datą zakupu i wpisami 

potwierdzającymi wykonywanie obowiązkowych przeglądów technicznych.  

VIII. Rozwiązywanie sporów. 

1. W razie powstania rozbieżności pomiędzy Gwarantem a Konsumentem co do niezdatności Produktu do użytku zgodnie z normalnym przeznaczeniem, 
Strony mogą - na postawie wzajemnego porozumienia - postanowić o powołaniu niezależnego eksperta lub instytucji, wskazanych w tym porozumieniu, 

w celu wydania wiążącej opinii w przedmiocie niezdatności Produktu do użytku zgodnie z normalnym przeznaczeniem. Koszty wydania opinii pokrywa 

Strona, na niekorzyść której opinia została wydana. 

2. Niniejsza Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów 
o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

3. Gwarant oświadcza, iż wyraża zgodę na udział w pozasądowym postępowaniu rozwiązywania sporów w przypadku, gdy w następstwie złożonego przez 

Konsumenta zgłoszenia reklamacyjnego spór nie zostanie rozwiązany w ramach postępowania reklamacyjnego. Podmiotem uprawnionym właściwym dla Gwa-

ranta w zakresie pozasądowego postępowania rozwiązywania sporów jest Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, ul. Ujastek 1 (budynek „S”), 
31-752 Kraków, http://www.krakow.wiih.gov.pl/. 



 

IX. Przeglądy, naprawy i konserwacje Produktu 

 

  Badanie przeprowadził Usunięto usterki 

Data Przeprowadzone prace (przegląd, 

naprawa) 

Pieczęć firmowa i podpis Pieczęć firmowa i podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

X. Dane Produktu 

Nr bramy  

Rodzaj bramy / Napędu 

Typ / Model 

 

Data montażu  

 

Pieczęć adresowa punktu sprzedaży: 

 

Pieczęć i podpis firmy montażowej: 

 

 

 


