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SPIS TREŚCI



1.  Instrukcja montażu drzwi PRIVATE na ościeżnicy MDF  oraz drzwi wewnętrznych 
      bezprzylgowych.

Etap 1. Przygotowanie otworu
     a) dostosowanie otworu do wymiarów (wymagane wymiary minimalne)

  

    b) oczyszczenie otworu celem zwiększenia
    przyczepności materiału wypełniającego – pianka.

Etap 2. Skręcenie elementów ościeżnicy z zachowaniem
staranności łączeń kątów  (przed zamontowaniem do
otworu).

Etap 3. Ustalenie szczeliny przypodłogowej i ewentualne
skrócenie ościeżnicy. Standardowy wymiar „m”
wynosi 11 (+2/-1) mm. (Rys. 1) 

Etap 4. Wstawienie ościeżnicy w otwór, zaklinowanie i
ustawienie pionu belki zawiasowej i poziomu belki
górnej.  Zabezpieczenie krawędzi ościeżnicy
przed zabrudzeniem taśmą papierową.

Etap 5. Zakotwienie belki zawiasowej przy pomocy trzech kotew
montażowych. Kotwy należy zamontować w otworach � 6
wywierconych pod kątem w głąb muru w celu uniknięcia
odsadzania tynku (Rys. 2). Ze względów estetycznych zaleca
się wkręcać je pod zawiasy.

Etap 6.  Zawieszenie skrzydła i zamontowanie w skrzydle  zamków
Schlage zgodnie z dołączoną instrukcją producenta.

Etap 7.  Spasowanie krawędzi skrzydła z krawędzią ościeżnicy po
stronie zamkowej. Sprawdzenie ustawienia ościeżnicy 
i przylegania do niej skrzydła oraz poprawności
funkcjonowania zamka (ewentualnie korekta ustawień).

Etap 8. Przy zamkniętym skrzydle sprawdzenie równości szczelin po każdej ze stron. 
Sprawdzenie równości przekątnych. 

Etap 9. Zakotwienie ościeżnicy od strony zamkowej przy pomocy jednej kotwy ze względów
estetycznych wkręcanej pod uszczelkę lub blachę zaczepową ościeżnicy. Otwory pod
kotwy wykonać analogicznie do Etapu 5. W przypadku drzwi z zawiasami chowanymi
dokonać regulacji zawiasów zgodnie z dołączoną etykietą.

Etap 10. Wypełnienie szczelin pianką montażową (zalecamy użycie pianek niskorozprężnych).
Ze względu na możliwość wykrzywienia się ramiaków ościeżnicy zaleca się stosowanie
poziomych rozpórek zabezpieczających (Rys.3). Pozostawić rozpórki na czas zalecany

S0 – szerokość otworu w murze [mm] 
H0 – wysokość otworu w murze [mm] 

S2 – szerokość skrzydła [mm] 
H2 – wysokość skrzydła [mm] 

rys.1

rys. 2

rys. 3



przez producenta pianki.
UWAGA! Nie należy stosować obróbki murarskiej – pozostawić szczelinę wypełnioną wyłącznie pianką montażową. 

Etap 11. Obróbka wykończeniowa poprzez obcięcie nadmiaru pianki i wklejenie starannie
skręconych opasek (złączki dołączone w komplecie). Opaski należy kleić do muru, nie do
ościeżnicy. W razie potrzeby wykonać regulację. Do wykończenia nie używać materiałów murarskich
mokrych, ewentualne węglarki wykończyć przy użyciu tzw. suchych tynków (tj, płyt gipsowych).

2.  Instrukcja montażu drzwi PRIVATE  na ościeżnicy metalowej kątowej OK11                     
     oraz drzwi wewnętrznych bezprzylgowych

Etap 1. Przygotowanie otworu
               a)  dostosowanie otworu do wymiarów (wymagane wymiary minimalne):

              b)  oczyszczenie otworu celem zwiększenia przyczepności materiałów wypełniających.

Etap 2. Montaż ościeżnicy w murze lub w konstrukcji GK. 

Przed montażem ościeżnic należy sprawdzić, czy ościeżnice nie uległy uszkodzeniu (odkształceniu) w czasie 
składowania lub transportu. W przypadku wystąpienia uszkodzeń np. miejscowe wygięcia, skrzywienia, 
wichrowatość, należy doprowadzić do ich wyeliminowania tak, aby została zachowana prawidłowa współpraca 
drzwi z ościeżnicą. Jeżeli stwierdzone zostaną ślady korozji lub uszkodzenia powłoki ochronnej, należy usunąć 
korozję i wykonać poprawki lakiernicze. Montowanie ościeżnic uszkodzonych jest niedopuszczalne. Przed 
zamontowaniem ościeżnic należy ich zewnętrzną powierzchnię zabezpieczyć przed zabrudzeniem np. taśmą lub 
folią.

Ościeżnice należy montować zgodnie ze sztuką budowlaną. Zaleca się, aby montażu ościeżnic dokonywały 
wyspecjalizowane grupy montażowe.

a)  Montaż ościeżnicy rozpocząć od usunięcia listw progowych zabezpieczających 
ościeżnicę przed deformacją na czas transportu (Rys.1). 

b)  Wstawiennie ościeżnicy w otwór, jej wypoziomowanie i ustawienie pionu, 
a następnie zabezpieczenie krawędzi ościeżnicy przed zabrudzeniem taśmą papierową. 

c)  Zamontowanie ościeżnicy od strony zawiosowej przy pomocy kołków rozporowych, 
wkręcanych w przygotowane otwory montażowe. W ścianie murowanej poprzez większe 
otwory w uchwytach montażowych zaznaczyć miejsca wierceń. Usunąć ramę, wywiercić 
otwory i ponownie osadzić ramę przytwierdzając ją do ściany kotwami montażowymi. 
W ścianie z płyt G-K ramę bazową zamontować blachowkrętami przez mniejsze otwory 
w uchwytach montażowych.

Etap 3. Zawieszenie skrzydła i zamontowanie w skrzydle zamków Schlage zgodnie 
z dołączoną instrukcją.

S0 – szerokość otworu w murze [mm] 
H0 – wysokość otworu w murze [mm] 

S2 – szerokość skrzydła we wrębie [mm] 
H2 – wysokość skrzydła we wrębie [mm] 



Etap 4. Spasowanie krawędzi skrzydła z krawędzią ościeżnicy po stronie zamkowej. Sprawdzenie ustawienia 
ościeżnicy i przylegania do niej skrzydła oraz poprawności funkcjonowania zamka.

Etap 5. Przy zamkniętym skrzydle sprawdzenie równości szczelin po każdej ze stron. Sprawdzenie równości 
przekątnych. 

Etap 6. Zakotwienie ościeżnicy od strony zamkowej.

Etap 7. Zamontowanie min. 3 szt. listew rozporowych (Rys.5) i wypełnienie szczeliny
między ościeżnicą a murem pianką. Listwy rozporowe powinny być podparte między
miejscami dyblowania ościeżnicy. W celu utrzymania parametrów akustycznych należy
dokładnie wypełnić szczelinę pomiędzy murem a ościeżnicą. Pozostawić rozpórki na czas
określony przez producenta pianki.
Zaleca się stosowanie pianek niskorozprężnych!

Etap 8. Obróbka wykończeniowa – ze względu na dużą agresywność korozyjną
nie zaleca się stosowania zapraw na bazie gipsu lub samego gipsu.

3.  Instrukcja montażu drzwi PRIVATE na ościeżnicy metalowej regulowanej OR11.

Etap 1. Przygotowanie otworu
a)  dostosowanie otworu do wymiarów (wymagane wymiary minimalne):

b)  oczyszczenie otworu celem zwiększenia przyczepności materiałów wypełniających 

Etap 2. Montaż ościeżnicy

d)  Montaż ościeżnicy rozpocząć od usunięcia 2 listw progowych zabezpieczających 
ościeżnicę przed deformacją na czas transportu (Rys.1). 

e)  Ościeżnicę rozdzielić na dwie części: ramę bazową i ramę regulowaną (dostawkę).
 W ramie bazowej ościeżnicy kluczem imbusowym 5 mm zamontować zawiasy (Rys.2). 

f)  Następnie ramę wsunąć w otwór w ścianie i ustawić tak, aby pomiędzy nadprożem 
a stojakami zachowany był kąt prosty, a stojaki były prostopadłe do poziomu posadzki (Rys.3). 

S0 – szerokość otworu w murze [mm] 
H0 – wysokość otworu w murze [mm] 

S2 – szerokość skrzydła we wrębie [mm] 
H2 – wysokość skrzydła we wrębie [mm] 

80o



g)  W ścianie murowanej poprzez większe otwory w uchwytach montażowych zaznaczyć miejsca wierceń. Usunąć 
ramę, wywiercić otwory.

h)  Osadzić wstępnie ramę bazową w otworze. Zabezpieczyć przed deformacją, umieszczając w trzech miejscach 
(na wysokości zawiasów i otworu zamka) belkę rozprężną lub deskę tak, aby na całej wysokości była zachowana 
jednakowa szerokość ościeżnicy. Usztywnioną ramę bazową przytwierdzić do ściany przez otwory w uchwytach 
montażowych (Rys.4) oraz do posadzki przez otwory w kątownikach (Rys.5). W ścianie z płyt G-K ramę bazową 
zamontować blachowkrętami przez mniejsze otwory w uchwytach montażowych.
Przestrzeń pomiędzy uchwytami a ścianą wypełnić niskoprężną pianką montażową (Rys.6). Do montażu ramy 
regulowanej można przystąpić po utwardzeniu pianki.

 

a)  Dostawkę wsunąć od drugiej strony ściany w zamontowaną ramę bazową (Rys.7) i skręcić blachowkrętami 
przez otwory umieszczone w gnieździe uszczelki tak, aby obydwie części ościeżnicy na całym obwodzie 
szczelnie przylegały do ściany (Rys.8). Po zakończeniu montażu założyć uszczelkę (Rys.9).

  

Etap 3. Zawieszenie skrzydła i zamontowanie w skrzydle zamków Schlage zgodnie z dołączoną instrukcją.

Etap 4. Spasowanie krawędzi skrzydła z krawędzią ościeżnicy po stronie zamkowej (ewentualna korekta 
poprzednich ustawień). Sprawdzenie ustawienia ościeżnicy i przylegania do niej skrzydła oraz poprawności 
funkcjonowania zamka.

Etap 5. Przy zamkniętym skrzydle sprawdzenie równości szczelin po każdej ze stron. Sprawdzenie równości 
przekątnych. 

Etap 6. Obróbka wykończeniowa – ze względu na dużą agresywność korozyjną nie zaleca się stosowania zapraw 
na bazie gipsu lub samego gipsu.

 

rys. 4                                                rys. 5                                                 rys. 6

rys. 7                                                rys. 8                                                rys. 9



4.  Instrukcja użytkowania i konserwacji drzwi

Przechowywanie

Jeżeli drzwi nie są montowane bezpośrednio po zakupie, przy magazynowaniu lub przechowywaniu należy 
przestrzegać następujących zasad:

a.   Wyrób przechowuje się w oryginalnym opakowaniu.
b. Magazynowanie i przechowywanie odbywa się w miejscach suchych, ogrzewanych. Nie jest możliwe 
przechowywanie w budynkach w stanie surowym, wilgotnych piwnicach czy garażach.

Montaż

• Przed rozpoczęciem prac montażowych należy zapoznać się zawartą w pkt. 1 - 3 instrukcją montażu.

• Montaż drzwi należy dokonać w pomieszczeniach z kompletnie wykończonymi podłogami i ścianami (po 
zakończonym malowaniu, tapetowaniu, kafelkowaniu itp.). Wykończenie musi być doprowadzone do krawędzi 
otworu w murze.

Użytkowanie i konserwacja

• Drzwi przeznaczone są do użytku w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych i domach jednorodzinnych
 oraz budynkach zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej o małym, średnim i dużym natężeniu ruchu.

• Drzwi wewnętrzne powinny być eksploatowane w normalnych warunkach dla naszego klimatu tzn. w wilgotności 
nie przekraczającej 60%. Drzwi te nie mogą być stosowane w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności tj. 
pralniach, saunach, basenach.

• W ościeżnicach wykonanych z materiałów drewnopochodnych, przeznaczonych do pomieszczeń, w których 
podłoga będzie zmywana na mokro, dolną krawędź należy zabezpieczyć silikonem. Drzwi nie mogą być 
narażone na bezpośredni kontakt z wodą lub wilgotnymi materiałami, tj. zaprawy tynkarskie itp.

• Wyroby drewniane i drewnopodobne należy czyścić lekko wilgotną szmatką. Przed zastosowaniem chemicznych 
środków przeznaczonych do konserwacji drewna należy wykonać próbę na mało widocznej części wyrobu, aby 
sprawdzić reakcję powierzchni.

• Okucia do drzwi należy pielęgnować zgodnie z zaleceniami producenta.

Jeżeli do wyrobu dołączona jest dodatkowa etykieta, zawierająca szczególne zalecenia odnośnie postępowania                  
z produktem, należy bezwzględnie się z nią zapoznać.

Drzwi PRIVATE ECO oraz LIGHT zostały wykonane zgodnie z Aprobatą Techniczną ITB: AT – 15 – 4723/2013  
i polskimi normami, które określają dopuszczalne błędy wykonawcze, w tym odchylenia i tolerancje.
Drzwi PRIVATE HEAVY zostały wykonane zgodnie z Aprobatą Techniczną  ITB: AT – 15 – 8811/2011  i polskimi 
normami, które określają dopuszczalne błędy wykonawcze, w tym odchylenia i tolerancje.

5.  Warunki gwarancji

� Okres gwarancji
Producent dla drzwi PRIVATE udziela 24 ( dwudziesto cztero) - miesięcznej gwarancji na swoje wyroby i gwarantuje, 
że są one wolne od wad produkcyjnych. Okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży uwidocznionej na Karcie 
gwarancyjnej oraz w dowodzie zakupu (fakturze). Gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy reklamowanego 
wyrobu, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji do dnia wykonania naprawy. Okres ten musi być potwierdzony 
zapisami w Karcie gwarancyjnej.
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�  Procedura zgłaszania reklamacji

1.  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WADY PRODUKTU STWIERDZONEJ PODCZAS ROZŁADUNKU/ODBIORU
W sytuacji, gdy podczas rozładunku Produktów dostarczonych Klientowi zostanie stwierdzone uszkodzenie 
kartonu wprowadza się następujący sposób postępowania:
•   Klient w obecności Kuriera ma obowiązek rozpakować Produkt z kartonu celem jego weryfikacji   i sprawdzenia 
czy Produkt jest uszkodzony.   W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Produktu należy w obecności Kuriera 
bezwzględnie wypełnić Protokół Szkody, który powinien posiadać Kurier. W Protokole należy wskazać wszystkie 
niezgodności i uszkodzenia. W przypadku widocznego uszkodzenia lub częściowej utraty towaru, zastrzeżenie 
należy odnotować na dokumentach przewozowych w chwili doręczenia przesyłki oraz sporządzić protokół 
szkodowy w obecności kierowcy. Protokół szkodowy musi być podpisany przez Odbiorcę oraz przedstawiciela 
doręczającego przesyłkę. W przypadku rozbieżności stanowisk przedstawiciel przewoźnika ma prawo nanieść              
swoje uwagi i zastrzeżenia w protokole. Kopia podpisanego przez Klienta i Kuriera formularza zostaje u Klienta, 
oryginał zabiera Kurier. 
•   Zastrzeżenia dotyczące braków lub uszkodzeń niewidocznych w chwili dostawy powinny zostać złożone do 
Przewoźnika przed upływem 7 dni od daty odbioru. Niezależnie od terminu zgłoszenia zastrzeżeń, obowiązek 
udowodnienia, że uszkodzenie lub częściowa utrata towaru nastąpiła przed jego dostarczeniem, spoczywa na 
osobie składającej reklamację. Jeżeli składający reklamację nie zdoła tego udowodnić, uważa się,  że przesyłka 
została dostarczona w nienaruszonym stanie oraz ilości zgodnej ze zleceniem.
•  Dodatkowo na dokumencie WZ, umieszcza się wszystkie niezbędne szczegółowe informacje, określające wykrytą 
wadę. Dokument WZ winien być podpisany przez osoby odpowiedzialne za rozładunek  z �rmy Klienta            
odbierającej Produkt oraz kierowcę z ramienia Sprzedawcy (kuriera). Kierowcy Sprzedawcy zobowiązani są do 
posiadania w/w dokumentów. Kopie dokumentu zabiera kierowca Sprzedającego, 
•   O zaistniałej wadzie należy natychmiast poinformować pisemnie Sprzedawcę, z którym  uzgadnia się możliwość 
zwrotu Produktu do Sprzedawcy, wysyłając informację na adres techniczny@gld.com.pl i/lub kontaktując się z nim 
telefonicznie pod nr Tel +48 71 78 58 217. Gdy okoliczności uniemożliwiają takie działanie, zwrot uzgadnia się z 
kierowcą Sprzedającego, który może zabrać Produkt tym samym transportem  ( wraz z oryginałem Formularza 
Zgłoszenia Reklamacji). Powiadomienie Sprzedawcy następuje wówczas, gdy tylko okoliczności na to pozwolą.
•   Sprzedawca odpowiada za możliwe do stwierdzenia podczas rozładunku wady fizyczne, które  zostaną 
potwierdzone przez kierowcę Sprzedawcy dostarczającego Produkt, 
•   Sprzedawca zobowiązuje się dokonania naprawy lub wymiany Produktu w jak najkrótszym czasie oraz do 
dostarczenia go do Sprzedawcy Datę dostarczenia do Klienta lub na miejsce �nalnego montażu wyrobów bez wad 
Sprzedawca przekaże Klientowi w terminie do 14 ( czternastu) dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia  
reklamacji u siebie lub u Producenta.  

2.  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA WADY UKRYTEJ W DRZWIACH
W sytuacji, gdy w okresie gwarancji Klient zgłosi roszczenie gwarancyjne wynikające z wady ukrytej, która ujawniła 
się dopiero w trakcie użytkowania Produktu ( nie stwierdzono jej w momencie zakupu i prawidłowo 
przeprowadzonego montażu zgodnie z Karta Gwarancji), postępowanie reklamacyjne wygląda następująco:
•   Sprzedawca sprawdza dostarczony przez Klienta rachunek oraz Kartę gwarancyjną pod względem zasadności 
zgłoszenia reklamacyjnego co do terminu, pamiętając, iż okres gwarancji wynosi 24 miesiące, okres rękojmi 24 
miesiące, 
•   Klient wypełnia zgłoszenie reklamacyjne znajdujące się na stronie www.gld.com.pl na podstawie danych                    
z faktury zakupu i Karty Gwarancyjnej Sprzedawcy,
•   Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne sporządzane jest na formularzu innym niż załączony do wyżej wymienionej 
instrukcji należy pamiętać o zawarciu następujących danych: 
 - adres korespondencyjny GLD,
 - telefon kontaktowy do GLD,
 - imię i nazwisko Odbiorcy,
 - telefon kontaktowy do Odbiorcy,
 - adres montażu drzwi,
 - numer i data zamówienia złożonego przez GLD do Producenta,
 - numer faktury wystawionej przez Producenta,
 - opis i/lub dokumentacja fotogra�czna reklamowanego Produktu z dokładnie wskazaną wadą ,
 - żądanie Odbiorcy co do sposobu załatwienia reklamacji.



•  Jeśli Klient dokonuje redystrybucji Produktu, jego przedstawiciel dokonuje oględzin reklamowanego produktu 
( w miejscu, gdzie drzwi są zamontowane) i sporządza dokumentację zdjęciową wady. W przypadkach 
uzasadnionych, oględzin reklamowanego Produktu u Klienta dokonuje przedstawiciel Sprzedawcy, przy czym 
Sprzedawca każdorazowo  decyduje o takiej możliwości.
•  Dokumentacja reklamacyjna wraz ze zdjęciami wady przesyłana jest do Sprzedawcy, który dokonuje oceny 
zasadności reklamacji, 
•  Jeżeli zgłaszane wady są skutkiem błędnie wykonanego montażu (w tym braku dybli montażowych), a 
usunięcie wady leży po stronie Kupującego, 
•  Jeżeli przesłana do Sprzedawcy dokumentacja reklamacyjna jest niewystarczająca do oceny zasadności 
reklamacji, uzgadniane są możliwości dostarczenia reklamowanego Produktu  do Sprzedawcy,
•  Producent jako Gwarant nie ponosi żadnej odpowiedzialności za koszty ( np. ponownego montażu drzwi) 
ponad koszty usunięcia uznanej wady lub uszkodzenia.
•  Proces reklamacyjny uważa się za zakończony po otrzymaniu przez Sprzedawcę dokumentu WZ lub protokołu  
wraz z podpisem Klienta i/lub Sprzedawcy, potwierdzającym odbiór Produktu wolnego od wad.

Uwaga:
•  Zwracane do Sprzedawcy reklamowane wyroby, których uszkodzenia nie podlegają warunkom gwarancji, na 
prośbę Klienta mogą zostać naprawione w ramach odpłatnej usługi, która wysokość jest ustalana indywidualnie 
dla każdego zgłoszenia.
•  W przypadku, gdy na prośbę Klienta, Sprzedawca wyśle do Klienta ekipę serwisową w celu dokonania naprawy 
wad na miejscu zamontowania drzwi, a reklamacja okaże się niezasadna (np. wady wynikające z niewłaściwego 
montażu), kosztami serwisu zostaje obciążony Klient.

1.POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU SKRZYDEŁ ZASTĘPCZYCH ORAZ WYROBÓW WYSYŁANYCH NA 
WYMIANĘ
Gdy obsługa reklamacji wymaga dostarczenia przez Sprzedawcę nowo wyprodukowanych wyrobów lub 
akcesoriów w zamian za wadliwe ( o takim fakcie zawsze decyduje Sprzedawca), po dokonaniu wymiany Klient 
jest odpowiedzialny za zwrot reklamowanych produktów do Sprzedawcy i na jego koszt. Kupujący może 
odebrać je także w magazynie Sprzedawcy, ale wyłącznie po otrzymaniu każdorazowej pisemnej zgody przez 
Sprzedawcę 
W przypadku nieoddania wyrobów w ciągu dwóch miesięcy od daty widniejącej na podpisanym dokumencie 
WZ lub protokole odbioru, potwierdzającym odbiór Produktu wolnego od wad,  Sprzedawca zastrzega sobie 
prawo do wystawienia za nie faktury obciążającej Klienta.
Powyższe postępowanie odnosi się również do skrzydeł zastępczych.

�  Czego gwarancja nie obejmuje

Gwarancja nie obejmuje:
•  Uszkodzeń mechanicznych oraz wywołanych nimi wad, w tym uszkodzeń w wyniku nieprawidłowego 
transportu, przechowywania,
•  Wad będących skutkiem błędnego montażu wykonanego niezgodnie z instrukcją,
•  Wad powstałych w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia wyrobu na czas robót budowlanych (uszkodzeń 
powłoki drzwi w wyniku oklejania wyrobu taśmami samoprzylepnymi, zabrudzeń od gipsu, tynku, pianki, farb),
•  Zróżnicowania tonacji kolorystycznej wyrobów wynikającego z naturalnych właściwości zastosowanych 
materiałów (drewno, okleiny naturalne itp.), w tym różnic pomiędzy ościeżnicami, skrzydłami, szprosami,
•  Zróżnicowania tonacji kolorystycznej wyrobów malowanych zamówionych w różnym czasie (gwarantowana 
powtarzalność koloru dla produktów z jednego zamówienia),
•  Przebarwień, odkształceń, uszkodzeń elementów wyrobu, które powstały na skutek pęcznienia materiału, 
spowodowanych nadmierną wilgotnością powietrza w pomieszczeniach, 
•  Wad powstałych w wyniku przypadków losowych niezależnych od Gwaranta (powódź, pożar, włamanie),
•  Przeglądu okresowego i regulacji drzwi – usługa odpłatna,
•  Pęknięć wydłużonych drewnianych elementów wynikających ze struktury i budowy drewna, wygięć i natury 
wycieków żywicy zgodnych z PN – 79/D-01012 oraz PN-EN 10085,
•  Wad spowodowanych przez zwierzęta,
•  Braków ilościowych elementów i akcesoriów widocznych przy odbiorze.



�  Ograniczenia odpowiedzialności Gwaranta

Gwarant zaleca bezwzględne zapoznanie się z Instrukcją użytkowania i konserwacji. Nie zastosowanie się do 
wymagań w niej zawartych skutkuje wygaśnięciem gwarancji. W szczególności utrata praw wynikających                            
z gwarancji zachodzi, gdy:

a)  dokonane zostaną przeróbki lub zmiany konstrukcyjne takie jak: struganie, podcinanie, montaż dodatkowych 
okuć i inne,

b)  KARTA GWARANCYJNA nie zawiera identy�kacji sprzedawcy i daty zakupu lub wpisy w niej dokonała osoba 
nieupoważniona.

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających 
z niezgodności towaru z umową.

Niniejsza gwarancja obowiązuje na terenie RP.
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