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Pol-Skone Sp. z o.o. jako producent wyrobów oznaczonych w niniejszym dokumencie
gwarantuje, ¿e wyroby te s¹ wolne od wad produkcyjnych (fabrycznych).
Okres gwarancji obejmuje:
·
12 miesiêcy dla drzwi (nie d³u¿ej ni¿ 24 miesi¹ce od daty produkcji)
·
36 miesiêcy dla okien i drzwi balkonowych
·
10 lat gwarancji na elementy okuæ Roto NT
·
10-letnia gwarancja na szczelnoœæ pakietu szybowego liczona od daty produkcji
od potwierdzonej daty zakupu. Gwarancja ulega przed³u¿eniu o czas naprawy
reklamowanego elementu (wyrobu), licz¹c od dnia zg³oszenia reklamacji do dnia
wykonania naprawy. Okres ten powinien byæ potwierdzony w karcie gwarancyjnej.
W przypadku monta¿u drzwi przez grupê monta¿ow¹ posiadaj¹c¹ autoryzacjê
Producenta okres gwarancji zostaje przed³u¿ony do 24 miesiêcy (na konstrukcjê
drzwi). Warunkiem przed³u¿enia gwarancji jest odpowiedni wpis w karcie gwarancyjnej
potwierdzaj¹cy monta¿ przez Autoryzowan¹ Grupê Monta¿ow¹ (aktualna lista AGM
znajduje siê na stronie www.pol-skone.eu).
Gwarant zobowi¹zuje siê do nieodp³atnej naprawy wyrobu w przypadku wyst¹pienia
wad istotnych, okreœlonych jako niedopuszczalne w Aprobacie Technicznej wyrobu
lub odpowiedniej normie przedmiotowej.
Gwarant zobowi¹zuje siê równie¿ do wymiany wyrobu na niewadliwy w nastêpuj¹cych
przypadkach:
·
w razie wyst¹pienia w wyrobie wad fabrycznych niemo¿liwych do usuniêcia,
·
w razie nieskutecznoœci trzech kolejnych napraw.
W przypadku wymiany wadliwego towaru na nowy, odbiorca zobowi¹zany jest do
zwrotu wadliwego produktu z chwil¹ otrzymania towaru wolnego od wad.
Zg³oszenia dotycz¹ce wad jawnych rozpatrywane bêd¹ w ramach niniejszej gwarancji
wy³¹cznie w przypadku zg³oszenia ich w terminie 3 dni od daty zakupu, bezwzglêdnie
przed zamontowaniem wyrobu. Monta¿ dodatkowego wyposa¿enia traktowany jest
równoznacznie z rozpoczêciem monta¿u wyrobu.
Ocena i kwalifikacja zg³aszanych wad wykonywana jest przez przedstawiciela
gwaranta lub przez uprawnionych rzeczoznawców.
Gwarant nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci za uszkodzenie lub zniszczenie
wyrobów wynik³e z innych przyczyn ni¿ wady w nich tkwi¹ce.
W szczególnoœci nie ponosi odpowiedzialnoœci za:
·
mechaniczne uszkodzenia wyrobu oraz wywo³ane nimi wady,
·
uszkodzenia mechaniczne nie stwierdzone przy odbiorze, a mog¹ce wyst¹piæ
w wyniku nieprawid³owego transportu, przechowywania, monta¿u b¹dŸ
u¿ytkowania,
·
monta¿ niezgodny z wymaganiami instrukcji do³¹czonej do wyrobu,
·
eksploatacjê niezgodn¹ z przeznaczeniem wyrobu,
·
z³e warunki sk³adowania i magazynowania wyrobu, który powinien byæ
przechowywany w pomieszczeniach krytych, suchych i przewiewnych,
·
wady powsta³e wskutek niedba³oœci kupuj¹cego lub jego niewiedzy,
·
wady powsta³e na skutek nieprawid³owego zabezpieczenia wyrobu na czas robót
budowlanych (stosowanie niew³aœciwych taœm zabezpieczaj¹cych,
niew³aœciwych œrodków do mycia, nara¿enie na dzia³anie œrodków chemicznych
typu gips, zaprawa tynkarska, pianka, farba itp.),
·
wyroby u¿ytkowane w pomieszczeniach nara¿onych na dzia³anie wilgoci (drzwi
wewn¹trzlokalowych nie nale¿y montowaæ w pomieszczeniach o wilgotnoœci
przekraczaj¹cej 60%), nadmierna wilgotnoœæ mo¿e byæ przyczyn¹ odkszta³ceñ,
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czynnoœci przewidziane w instrukcji obs³ugi do wykonania których zobowi¹zany
jest u¿ytkownik we w³asnym zakresie i na w³asny koszt (np. regulacja),
·
szklane czêœci wyrobu,
·
zró¿nicowanie tonacji kolorystycznej wyrobów wynikaj¹ce z naturalnych
w³aœciwoœci materia³ów stosowanych do produkcji (drewno, okleiny
naturalne i in.),
·
ró¿nice pomiêdzy wyrobami, wynikaj¹ce ze zmian konstrukcyjnych i in.
·
naturalne zu¿ycie wyrobu w trakcie eksploatacji,
·
wadliwe dzia³anie wyrobu, na skutek uszkodzeñ powsta³ych w wyniku
przypadków losowych niezale¿nych od producenta i warunków eksploatacji
(np. powódŸ, po¿ar itp.),
·
wyroby niepe³nowartoœciowe i zakupione po obni¿onej cenie.
Utrata praw wynikaj¹cych z niniejszej gwarancji zachodzi w przypadku:
·
samowolnego dokonywania jakichkolwiek przeróbek lub naruszenia konstrukcji
wyrobu (np. podcinanie skrzyde³ nieprzystosowanych do skracania, struganie,
monta¿ dodatkowych okuæ),
·
gdy karta gwarancyjna nie zawiera daty zakupu, podpisu i pieczêci sprzedawcy,
·
gdy dokonano w karcie gwarancyjnej jakichkolwiek korekt przez osoby
nieuprawnione.
Weryfikacja zasadnoœci zg³oszenia mo¿liwa bêdzie jedynie po przedstawieniu
gwarantowi poprawnie wype³nionej niniejszej karty gwarancyjnej wraz z dowodem
zakupu klienta. W przypadku utraty karty gwarancyjnej nowa nie bêdzie wydawana.
Gwarant dokona weryfikacji zasadnoœci zg³oszenia w terminie niezbêdnym do
wydania opinii, przeprowadzenia badania lub podjêcia innych czynnoœci. Je¿eli strony
nie postanowi³y inaczej termin ten nie mo¿e przekroczyæ 21 dni od daty zg³oszenia
gwarantowi. W przypadku zaistnienia wa¿nych przyczyn obiektywnych termin ten
w porozumieniu z kupuj¹cym mo¿e zostaæ wyd³u¿ony. Gwarant dokona naprawy lub
wymiany reklamowanego wyrobu w terminie uzgodnionym z kupuj¹cym.
W razie niewype³nienia przez kupuj¹cego wymienionych w pkt. 11 zobowi¹zañ,
terminy okreœlone w pkt. 12 nie s¹ wi¹¿¹ce.
W sprawach nie objêtych warunkami gwarancji zastosowania maj¹ przepisy kodeksu
cywilnego.
Wszelkie uwagi i reklamacje nale¿y zg³aszaæ w formie pisemnej w miejscu zakupu.
Dokonanie zakupu i przyjêcie karty gwarancyjnej przez kupuj¹cego jest jednoznaczne
z zaakceptowaniem warunków gwarancji.
Niniejsza gwarancja nie wy³¹cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieñ
kupuj¹cego wynikaj¹cych z niezgodnoœci towaru z umow¹.
Niniejsza gwarancja obowi¹zuje na terenie RP.
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