
ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI PRODUCENTA

1. Fabryka Okien i Drzwi PCV LASTRIK Sp. z o.o., z siedzibą w Koszalinie, ul. Słowiańska 11 F
(zwana  dalej  w  skrócie  FOID  Lastrik)  ponosi  odpowiedzialność  za  brak  zgodności  towaru
(stolarki) z umową istniejący w chwili  jego dostarczenia i  ujawniony w ciągu dwóch lat od tej
chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez FOID Lastrik lub osoby
działające w jego imieniu, jest dłuższy. 

2. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. 
3. Zgłoszenie  reklamacyjne  powinno  zawierać  opis  reklamacji  oraz  dokument  potwierdzający

nabycie  reklamowanej  stolarki.  Reklamacja  powinna  być  przesłana za  pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres:info@lastrik.com lub pisemnie na adres siedziby FOID Lastrik.

4. FOID Lastrik  może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub  FOID Lastrik może
dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z
umową w sposób wybrany przez konsumenta jest  niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych
kosztów dla FOID Lastrik. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych
kosztów dla FOID Lastrik, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. 

5. Przy ocenie nadmierności kosztów dla FOID Lastrik uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy,
w  szczególności  znaczenie  braku  zgodności  towaru  z  umową,  wartość  towaru  zgodnego  z
umową  oraz  nadmierne  niedogodności  dla  konsumenta  powstałe  wskutek  zmiany  sposobu
doprowadzenia towaru do zgodności z umową. 

6. FOID Lastrik  dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie  od chwili,  w której  FOID
Lastrik został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych
niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go
nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu,
robocizny i materiałów, ponosi FOID Lastrik. 

7. Konsument udostępnia  FOID Lastrik towar podlegający naprawie lub wymianie.  FOID Lastrik
odbiera od konsumenta towar na swój koszt. 

8. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, FOID
Lastrik demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo
zleca wykonanie tych czynności na swój koszt. 

9. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
albo odstąpieniu od umowy, gdy: 

a) FOID Lastrik odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt.4; 
b) FOID Lastrik nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt. 6-8; 
c) brak  zgodności  towaru  z  umową  występuje  nadal,  mimo  że  FOID  Lastrik próbował

doprowadzić towar do zgodności z umową; 
d) brak  zgodności  towaru  z  umową  jest  na  tyle  istotny,  że  uzasadnia  obniżenie  ceny  albo

odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w pkt.
2-8,

e)  z oświadczenia FOID Lastrik lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru
do  zgodności  z  umową  w  rozsądnym  czasie  lub  bez  nadmiernych  niedogodności  dla
konsumenta. 

10. Obniżona  cena  musi  pozostawać  w  takiej  proporcji  do  ceny  wynikającej  z  umowy,  w  jakiej
wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową. 

11. FOID Lastrik zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o
obniżeniu ceny. 

12. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. 
13. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie

umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w
odniesieniu  do  innych towarów nabytych przez  konsumenta  wraz  z  towarami  niezgodnymi  z
umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie
towary zgodne z umową. 

14. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar FOID Lastrik na jego koszt.
FOID Lastrik zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. 

15. FOID Lastrik dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się
dla niego z żadnymi kosztami. 
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