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WARUNKI GWARANCJI MONTAŻU 
 
 

Firma ANBUD Andrzej Boruc, z siedzibą w Wołominie, ul. Litewska 38,  

NIP : 125-044-68-49 zwana Wykonawcą udziela gwarancji na wykonane prace montażowe na 

okres 24 miesięcy, licząc od dnia ich zakończenia. W skład warunków gwarancji wchodzą 

prace dotyczące stolarki i ślusarki polegające na: 

 Montażu 

 Demontażu 

 Uzupełnienie ubytków powstałych przy montażu 

 Wyklejanie taśm w przygotowane otwory 

Prace zostaną wykonane z materiałów i przy użyciu urządzeń Wykonawcy. 

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w 

wykonanych pracach montażowych. 

Bieg gwarancji rozpoczyna się z chwilą zakończenia prac i podpisania protokołu końcowego 

prac montażowych. 

 W ramach udzielonej gwarancji na prace montażowe, Wykonawca zobowiązuję się do 

dokonania regulacji po zakończeniu prac oraz jednej bezpłatnej regulacji na wezwanie klienta 

w czasie okresu gwarancji. 

Jakiekolwiek uprawniania z tytułu gwarancji mogą być wykonywane na rzecz Zlecającego 

dopiero po uiszczeniu wszelkich należności na rzecz Wykonawcy. 

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się dokonać bezpłatnie napraw wad 

ukrytych, ujawnionych w czasie eksploatacji, a niewidocznych podczas odbioru montażu. 

Zgłoszenia wad ukrytych muszą być składane w formie pisemnej niezwłocznie po 

ujawnieniu się wady, nie później niż w ciągu 7 dni od jej wykrycia z jednoczesnym 

określeniem przedmiotu reklamacji. Wykonawca jako Gwarant zastrzega sobie prawo do 

oceny i kwalifikacji uszkodzeń oraz sposobu naprawy.  

Gwarancją objęte są prace montażowe polegające na wbudowaniu stolarki zgodnie z 

zaleceniami producenta, nienoszącej śladów strugania i zmian konstrukcyjnych 

dokonywanych przez Zlecającego. Zlecający zobowiązany jest do dokonywania bieżącej 

konserwacji stolarki/ślusarki, oraz jej użytkowania zgodnie z zaleceniami producenta, na 

własny koszt i we własnym zakresie. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji, 

dotyczącej wad powstałych w wyniku obsługi i konserwacji wyrobu, koszty usunięcia 

usterki, a także koszty dojazdu ekipy serwisowej ponosi Zlecający. 


