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KARTA GWARANCYJNA

METALPLAST KARO Z£OTÓW S.A. ROMB, ROMB 2000 

ROMB 3000 10 lat 

udziela gwarancji na okucie oraz

. Gwarancjê udziela siê na okres od daty zakupu.

W tym okresie gwarant zapewnia u¿ytkownikowi bezp³atne usuwanie uszkodzeñ powsta³ych w

wyniku wad okucia zwi¹zanych z:

•      Utrat¹ statecznoœci elementów okien i drzwi balkonowych zwi¹zanych z wadliwym

       dzia³aniem okuæ

•      Niew³aœciwym zabezpieczeniem antykorozyjnym elementów stalowych okuæ

METALPLAST KARO Z£OTÓW S.A. bêdzie zwolniona od odpowiedzialnoœci z tytu³u

gwarancji, je¿eli stwierdzone wady powsta³y z winy nabywcy, a w szczególnoœci na skutek:

•      Zastosowania okuæ niezgodnie z ich przeznaczeniem

•      Niew³aœciwego doboru elementów okuæ do zamierzonego zastosowania

       (ciê¿ar skrzyde³, wysokoœæ i szerokoœæ skrzyde³)

•      Niezgodnego z zaleceniami instrukcji monta¿u okuæ

Gwarancja na trwa³oœæ pow³ok ochronnych okuæ zachowuje swoj¹ wa¿noœæ, je¿eli nie

oddzia³uj¹ na nie ¿adne agresywne wp³ywy œrodowiska zewnêtrznego lub agresywne

substancje u¿yte do konserwacji okien i drzwi balkonowych.

W przypadku uzasadnionych roszczeñ z tytu³u gwarancji zapewniamy bezp³atn¹ wymianê czêœci

uszkodzonych. Gwarancja nie obejmuje zwrotu innych kosztów.

Gwarancja nie obejmuje wad okuæ:

•      W których ujawniono czêœci lub zespo³y czêœci innych producentów

•      Uszkodzeñ powsta³ych wskutek dzia³ania si³ wy¿szych np. klêsk ¿ywio³owych

Pe³nomocnik Zarz¹du ds. Zarz¹dzania
 Jakoœci¹

£ukasz Mo³drzyk
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KARTA GWARANCYJNA

METALPLAST KARO Z£OTÓW S.A.  ALUKARO  

 

udziela gwarancji na okucie  Gwarancjê udziela

 siê na okres od daty zakupu.

W tym okresie gwarant zapewnia u¿ytkownikowi bezp³atne usuwanie uszkodzeñ powsta³ych w

wyniku wad okucia ALUKARO zwi¹zanych z:

•      Utrat¹ statecznoœci elementów okien i drzwi balkonowych zwi¹zanych z wadliwym

       dzia³aniem okuæ ALUKARO

•      Niew³aœciwym zabezpieczeniem antykorozyjnym elementów stalowych okuæ ALUKARO

METALPLAST KARO Z£OTÓW S.A. bêdzie zwolniona od odpowiedzialnoœci z tytu³u

gwarancji, je¿eli stwierdzone wady powsta³y z winy nabywcy, a w szczególnoœci na skutek:

•      Zastosowania okuæ niezgodnie z ich przeznaczeniem

•      Niew³aœciwego doboru elementów okuæ do zamierzonego zastosowania

       (ciê¿ar skrzyde³, wysokoœæ i szerokoœæ skrzyde³)

•      Niezgodnego z zaleceniami instrukcji monta¿u okuæ ALUKARO

•      Zastosowania wkrêtów do monta¿u okucia innych ni¿ wykonywanych ze stal kwasoodpornej

•      Niew³aœciwej konserwacji okuæ, która jest niezgodna z instrukcj¹ konserwacji okuæ

        ustalon¹ przez producenta

Gwarancja na trwa³oœæ pow³ok ochronnych okuæ zachowuje swoj¹ wa¿noœæ, je¿eli nie

oddzia³uj¹ na nie ¿adne agresywne wp³ywy œrodowiska zewnêtrznego lub agresywne

substancje u¿yte do konserwacji okien i drzwi balkonowych.

W przypadku uzasadnionych roszczeñ z tytu³u gwarancji zapewniamy bezp³atn¹ wymianê czêœci

uszkodzonych. Gwarancja nie obejmuje zwrotu innych kosztów.

Gwarancja nie obejmuje wad okuæ:

•      W których ujawniono czêœci lub zespo³y czêœci innych producentów

•      Uszkodzeñ powsta³ych wskutek dzia³ania si³ wy¿szych np. klêsk ¿ywio³owych

.

60 miesiêcy

Pe³nomocnik Zarz¹du ds...
 Zarz¹dzania Jakoœci¹

£ukasz Mo³drzyk

Prezes Zarz¹du

Dariusz Filipowicz



Metalplast KARO Zlotów S.A. ul. Kujañska 10e, 77-400 Z³otów
www.metalplast-karo.com.pl. e-mail: romb@gk-kety.com.pl

S¹d Rejonowy Poznañ, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu - IX Wydzia³ Gospodarczy
KRS 0000120632 NIP 767-000-00-75 REGON 000057388 

tel. +48 672650401, fax +48 672650400, kapita³ zak³adowy 20.900.000 PLN

APROBATY  /  CERTYFIKATY  /  ŒWIADECTWA  /  GWARANCJE
Stan: 02/2013   Dzia³: 15/08 strona

KARTA GWARANCYJNA

Pe³nomocnik Zarz¹du ds. Zarz¹dzania
 Jakoœci¹

£ukasz Mo³drzyk

METALPLAST KARO Z£OTÓW S.A. 

TAKT-150

24 m-cy 

udziela gwarancji na okucie: zamykacz dŸwigniowy do

okien i naœwietli uchylnych .

Gwarancjê udziela siê na okres od daty zakupu.

W tym okresie gwarant zapewnia u¿ytkownikowi bezp³atne usuwanie uszkodzeñ powsta³ych w

wyniku wad okucia zwi¹zanych z:

•       Utrat¹ statecznoœci elementów okien i naœwietli zwi¹zanych z wadliwym dzia³aniem okuæ

•       Niew³aœciwym zabezpieczeniem antykorozyjnym elementów stalowych okuæ

METALPLAST KARO Z£OTÓW S.A. bêdzie zwolniona od odpowiedzialnoœci z tytu³u

gwarancji, je¿eli stwierdzone wady powsta³y z winy nabywcy, a w szczególnoœci na skutek:

•       Zastosowania okuæ niezgodnie z ich przeznaczeniem

•       Niew³aœciwego doboru elementów okuæ do zamierzonego zastosowania

        (ciê¿ar skrzyde³, naœwietli; wysokoœæ i szerokoœæ skrzyde³, naœwietli)

•       Niezgodnego z zaleceniami instrukcji monta¿u okuæ

Gwarancja na trwa³oœæ pow³ok ochronnych okuæ zachowuje swoj¹ wa¿noœæ, je¿eli nie

oddzia³uj¹ na nie ¿adne agresywne wp³ywy œrodowiska zewnêtrznego lub agresywne

substancje u¿yte do konserwacji okien i naœwietli.

W przypadku uzasadnionych roszczeñ z tytu³u gwarancji zapewniamy bezp³atn¹ wymianê

 czêœci uszkodzonych. Gwarancja nie obejmuje zwrotu innych kosztów.

Gwarancja nie obejmuje wad okuæ:

•       W których ujawniono czêœci lub zespo³y czêœci innych producentów

•       Uszkodzeñ powsta³ych wskutek dzia³ania si³ wy¿szych np. klêsk ¿wio³owych
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Polityka Jakosci

Cele polityki jakosci:
- Produkcja i sprzeda¿ wyrobów i us³ug o najwy¿szym poziomie jakoœci,

okreœlonym na bazie uwarunkowañ prawnych, rynkowych i wymagañ ustalonych
  z klientem.
- Jakoœæ jest naszym pierwszym priorytetem i zaanga¿owanie w jakoœæ znaczy

w³¹czenie wszystkich pracowników do wspólnego dzia³ania.
- Jakoœæ oznacza zadowolenie klienta, jego oczekiwania s¹ ruchomym,

nadrzêdnym celem wymagaj¹cym ci¹g³ego doskonalenia zarz¹dzania
ukierunkowanego na jakoœæ.

Osiagniecie tych celów jest mozliwe dzieki przestrzeganiu nastepujacych zasad:

- Zapobieganie wadom jest lepsze ni¿ wykrywanie wad.
- Jakoœæ obni¿a koszty.
- Je¿eli jakoœæ jest wbudowana w produkcjê, instalacjê i dystrybucjê wyrobów to nie

ma potrzeby gromadziæ nadmiernych zapasów materia³ów i pó³wyrobów.
- Korzystaj z dostawców o najwy¿szej jakoœci i usi³uj zmierzyæ ich liczbê.
- Praca zbiorowa jest efektywniejsze ni¿ dyrygowanie – Czasy, gdy pracownik

mówi³ do prze³o¿onego zrobi³em swoje, teraz twoja kolej – minê³y.
- Za jakoœæ odpowiadaj¹ wszyscy pracownicy.
- W ka¿dym cz³owieku s¹ niezwyk³e mo¿liwoœci.

Zarz¹d i realizuje politykê jakoœci przezMETALPLAST – KARO Z£OTÓW S.A. 
dynamiczne, innowacyjne podejœcie do zarz¹dzania przez jakoœæ, uwzglêdniaj¹c :

- Kulturê jakoœci,
- Promocjê œwiadomoœci jakoœciowej,
- Motywacjê do lepszego dzia³ania,
- Programy poprawy jakoœci,
- Powszechny udzia³ zatrudnionych w realizacji celów jakoœciowych

Zarz¹d Fabryki . ustanawia i wprowadza niniejsz¹METALPLAST – KARO Z£OTÓW S.A
Politykê Jakoœci okreœlaj¹c jednoczeœnie odpowiedzialnoœæ kierownictwa za to, ¿e
wszystkie dzia³ania jakoœciowe Organizacji s¹ i bêd¹ utrzymywane.

Polityka Jakoœci wchodzi z dniem 17.07.2003 r. Aktualizacja 24-08-2009
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Prezes Zarz¹du

Dariusz Filipowicz
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