
WARUNKI GWARANCJI DLA PODŁÓG WINYLOWYCH FLOOVER  
W POMIESZCZENIACH MIESZKALNYCH ORAZ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

I. Przedmiot, czas trwania  
oraz zakres gwarancji

Spółka pod nazwą Kopp Sp. z o.o. z siedzibą w 30-390 Kraków, ul. 
Zawiła 56, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krako-
wie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nu-
merem KRS: 0000420215, Kapitał zakładowy: 3.484.650,00 zł, NIP: 
6762454636 zwane w dalszej części Kopp, udzielają gwarancji na 
następujących zasadach:

1. WARUNKI OGÓLNE

1.1. Gwarancja udzielona jest zgodnie z prawem polskim i obowią-
zuje wyłącznie na terenie Polski.

1.2. Okres gwarancji liczony jest od dnia sprzedaży towaru (od dnia 
wystawienia faktury przez firmę Kopp - Usługi) pierwszemu 
użytkownikowi, dystrybutorowi lub pośrednikowi.

1.3. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wy-
łącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego 
wynikających z niezgodności towaru z umową.

1.4. Warunkiem skorzystania z uprawnień wynikających z niniejszej 
gwarancji jest zastosowanie się przez Klienta do postanowień 
Instrukcji Montażu, Użytkowania oraz Pielęgnacji dostępnej na 
stronie www.podlogi-kopp.pl.

1.5. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za 
wady fizyczne towaru, niezależnie od uprawnień wynikających 
z niniejszej gwarancji.

2. OKRES TRWANIA GWARANCJI

2.1. Okres trwania gwarancji dla poszczególnych podłóg winylo-
wych Floover wynosi:

a) Podłogi winylowe Floover HDF - 15 lat
b) Podłogi winylowe Floover Glue Down - 15 lat
c) Podłogi winylowe Floover SplasH2O - 15 lat
d) Podłogi winylowe Floover SplasH2O Light - 15 lat
e) Podłogi winylowe Floover Woven - 15 lat
f) Usługa montażu - 2 lata

3.   GWARANCJA OBEJMUJE

3.1. Niniejsza gwarancja obejmuje podłogi winylowe Floover 
montowane i użytkowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem 
i obciążeniem ruchem pieszym (zgodnie z normą EN 685) we-
wnątrz pomieszczeń, w temperaturze 18-23° oraz względnej 
wilgotności powietrza 45-65%; 

3.2. Odpowiedzialność firmy Kopp i z tytułu udzielonej gwaran-
cji obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących 
w przedmiocie sprzedaży;

3.3. Przedmiotem gwarancji jest jakość sklejenia warstw stanowią-
cych panel lub płytkę podłogową.

3.4. Okres trwania gwarancji na usługę montażu paneli i płytek 
winylowych Floover wynosi 2 lata i obejmuje panele i płytki 
zakupione wraz z chemią budowlaną oraz usługą montażu wy-
łącznie w firmowych salonach sprzedaży Kopp.

4.   ZAKRES WYŁĄCZONY Z GWARANCJI

4.1. Gwarancja firmy Kopp nie obejmuje:
a) usługi montażu zakupionej poza salonami firmowymi Kopp;
b) wad wynikających z konserwacji oraz użytkowania paneli i pły-

tek winylowych Floover w sposób niezgodny z Instrukcją Mon-
tażu, Użytkowania oraz Pielęgnacji;

c) zużycia produktu będącego następstwem jego użytkowania,  
w tym zużycia powierzchni, zarówno z tytułu uszkodzeń jak  
i naturalnego zużycia;

d) trwałości konstrukcji oraz jakichkolwiek wad w przypadku sto-
sowania na ogrzewaniu podłogowym zainstalowanym i działa-
jącym w nieprawidłowy sposób;

e) wad wynikłych z niewłaściwych warunków transportu lub prze-
chowywania produktu;

f) widocznych wad paneli i płytek w zamontowanej podłodze; 
panele i płytki z widocznymi wadami należy zwrócić do Sprze-
dawcy przed ułożeniem w celu wymiany na nowe;

g) uszkodzeń i deformacji wynikających z utrzymywania innej niż 
określona w Instrukcji Montażu, Użytkowania oraz Pielęgnacji 
temperatury lub poziomu wilgotności w pomieszczeniu, gdzie 
zamontowane są podłogi winylowe;

h) uszkodzeń podłóg winylowych wywołanych działaniem czyn-
ników zewnętrznych, w tym mechanicznych (np. ślady i cięcia 
twardych lub ostrych przedmiotów, pazurów zwierząt);

i) zmiany barwy paneli lub płytek winylowych z upływem czasu 
wynikającej z wystawienia na działanie światła lub naturalne-
go starzenia się materiału; 

j) różnicy wizualnej pomiędzy barwą oraz strukturą próbki 
produktu prezentowanej w punkcie sprzedaży lub na foto-
grafiach na stronie internetowej, w katalogach i innych mate-
riałach marketingowych lub w inny sposób przez firmę Kopp  
a barwą oraz strukturą zakupionego przez Nabywcę produktu;

k) zmiany barwy paneli lub płytek winylowych spowodowanej 
konserwacją niezgodną z Instrukcją Montażu, Użytkowania 
oraz Pielęgnacji;

l) paneli i płytek winylowych po jakiejkolwiek modyfikacji; 
m) uszkodzeń lub zmian paneli Floover HDF powstałych poprzez 

działania wilgoci zawartej w podłożu lub w ścianach, zalania 
pomieszczenia, uszkodzenia elementu instalacji wodnej lub sa-
nitarnej lub innych podobnych zdarzeń, których wynikiem było 
przedostanie się wilgoci do paneli i płytek;

n) różnic kolorystycznych lub strukturowych, które mogą wystą-
pić w obrębie danej partii produkcyjnej;

4.2. Naruszenie którejkolwiek z zasad wskazanych w Instrukcji Mon-
tażu, Użytkowania oraz Pielęgnacji powoduje utratę uprawnień 
z tytułu gwarancji.
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II. Sposób załatwienia reklamacji
5. ZGŁASZANIE REKLAMACJI

5.1. Reklamacje rozpatrywane są wyłącznie przez firmę Kopp Sp. 
z o.o., 30-390 Kraków, ul. Zawiła 56.

5.2. W przypadku stwierdzenia wady paneli lub płytek winylo-
wych Floover objętych przedmiotową gwarancją, należy do-
konać zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej u Sprzedawcy, 
u którego zostały zakupione. Zgłoszenie musi zostać dokonane 
w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni od dnia ujawnie-
nia wady. Zgłoszenia należy dokonać na protokole reklamacyj-
nym dostępnym u Sprzedawcy wraz z kopią dowodu zakupu. 
W razie braku możliwości dokonania zgłoszenia na protokole 
reklamacyjnym należy złożyć je w formie pisemnej. 

5.3. Niedostarczenie w wymaganym terminie dokumentów wymie-
nionych w punkcie 5.2 skutkuje nieuwzględnieniem roszczenia 
reklamacyjnego.

6. ROZPATRZENIE REKLAMACJI

6.1. Zasadność roszczeń gwarancyjnych może być weryfikowana 
w formie oględzin podłogi w miejscu jej zainstalowania w ter-
minie uzgodnionym przez strony. Firma Kopp uprawniona jest 
do żądania od Nabywcy przedstawienia dodatkowych informa-
cji związanych z zaistnieniem wady jeżeli jest to konieczne dla 
oceny zasadności zgłoszonej reklamacji. Bezzasadna odmowa 

oględzin podłogi w miejscu jej instalacji lub bezzasadna odmo-
wa przedstawienia dodatkowych informacji związanych z za-
istnieniem wady, jeżeli jest to konieczne dla oceny zasadności 
zgłoszonej reklamacji, skutkuje nieuwzględnieniem roszczenia 
reklamacyjnego.

6.2. Firma Kopp jest zobowiązana do ustosunkowania się do prawi-
dłowo dokonanego i kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyj-
nego.

6.3. W razie uwzględnienia roszczeń reklamacyjnych:
a) w przypadku stwierdzenia wady istotnej uniemożliwiającej 

normalną, prawidłową eksploatację podłogi, firma Kopp wy-
mieni wadliwy produkt na wolny od wad;

b) w przypadku wadliwego panelu lub płytki winylowej, która nie 
została zainstalowana z powodu wykrycia wady, firma Kopp 
nieodpłatnie wymieni panel lub płytkę winylową na wolną od 
wad;

c) w pozostałych przypadkach firma Kopp usunie nieodpłatnie 
zgłoszone wady, o ile wada jest możliwa do usunięcia albo 
obniży cenę w przypadku, gdy wada nie jest możliwa do usu-
nięcia lub jej usunięcie będzie za sobą pociągać nadmierne 
koszty.

6.4. O sposobie załatwienia reklamacji decyduje firma Kopp. Firma 
Kopp za pośrednictwem Sprzedawcy, u którego została zaku-
piona podłoga, a jeśli nie jest to możliwe, to bezpośrednio za-
wiadamia Nabywcę na piśmie lub drogą elektroniczną o sposo-
bie załatwienia reklamacji.


