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KARTA GWARANCYJNA - PCV 

OKRES GWARANCYJNY ROZPOCZYNA SIĘ W DNIU UISZCZENIA CAŁKOWITEJ ZAPŁATY ZA 
ZAMÓWIENIE. DO ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO NALEŻY DOŁĄCZYĆ DOKUMENTACJĘ 
ZDJĘCIOWĄ, SZCZEGÓLNIE W PRZYPADKU USZKODZEŃ ORAZ NIEZGODNOŚCI Z UMOWĄ. 

Zgłoszenie reklamacyjne powinno być zgłoszone w formie pisemnej bądź elektronicznej 
(odpowiedni formularz Fintecnic) i złożone w miejscu zakupu lub wysiane drogą elektroniczną na 
adres: reklamacje@fintecnic.pl 

Reklamacja nie stanowi powodu do wstrzymania płatności za stolarkę okienną. Towar 
nieopłacony nie podlega gwarancji. Odpowiedzialność producenta z tytułu gwarancji ograniczona 
jest do wartości zakupionego towaru. Gwarancja nie włącza ani nie ogranicza uprawnień 
kupującego, zgodnie z Kodeksem Cywilnym a wynikających z niezgodności towaru z 
umową.Warunkiem utrzymania gwarancji na okna jest coroczne zgłoszenie okien do przeglądu 
serwisowego. 
Koszt przeglądu serwisowego okien: 
- dojazd SOzl netto

- roboczogodzina 110zl netto

Fintecnic jako dystrybutor udziela gwarancji jakości na okres - 2 (drzwi) oraz 5 lat (okna). Okres 
gwarancyjny liczony jest od daty zakupu. Warunkiem jej udzielenia jest prawidłowy montaż oraz 
eksploatacja zgodna z załączoną instrukcją czyszczenia i konserwacji. Wykaz produktów 
objętych gwarancją zawarty jest na fakturze. 

GWARANCJA OBEJMUJE: 

• trwa/ość i kolor profili oraz wytrzyma/ość połączeń konstrukcyjnych
• zachowanie funkcji i sprawność działania okuć 
• szczelność szyb zespolonych 
GWARANCJA NIE OBEJMUJE: 

• regulacji okuć i konserwacji okien
• roszenia szyb zewnętrznych i wewnętrznych oraz pęknięć szyb powstałych w czasie eksploatacji
• wad nieistotnych (czyli nie mających wpływu na wartość użytkową okna) 
Po przekroczeniu okresu gwarancyjnego reklamacje nie będą uwzględniane. Firma Fintecnic nie 
odpowiada za wady okien wynikające z niewłaściwego montażu. Gwarancji na montaż udziela
firma montażowa. Odpowiada ona również za właściwą regulację okien. Serwis gwarancyjny
dokona naprawy uznanych wad w możliwie najkrótszym terminie, nie dłużej niż 30 dni od daty
uznania reklamacji. Termin ten może być zmieniony po uzgodnieniu z klientem. Przed wizytą
serwisu prosimy zdemontować z okna wszelkie elementy dodatkowe 
(np. żaluzje, rolety) nie dostarczone wraz z oknem. WSZELKIE USZKODZENIA ZEWNĘTRZNE
SZYB I PROFILI NALEŻY ZGŁOSIĆ DO 14 DNI OD DA TY ZAKUPU!
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