GARANTIJOS SĄLYGOS

BLACHPROFIL 2 suteikia skardinėms čerpėms grupės ZET techninę garantiją
(skardinės čerpės ZET LOOK IR ZET
ROOF) 30 metų garantija HERCULIT® dangoms ir 15 metų garantija TK 35
Standard®.dangoms
Garantija galioja Europos Sąjungos teritorijoje, išskyrus šalis esančias prie
Viduržemio jūros baseino normaliomis aplinkos sąlygomis,
(atmosferos korozija C3 pagal EN ISO 12944-2: 1998)
Garantijos sąlygos:
1.Būtina sąlyga, kad gauti Garantiją yra stogo dangos registracija svetainėje www.zetroof.eu. Šis produktas turi būti užregistruotas
garantinėje sistemoje per 21 dieną nuo prekės montavimo datos, bet ne vėliau kaip iki
galutinės montavimo datos*.
Garantijos gavimo įrodymas, tai "Garantijos kortelė", kurią klientas gauna PDF
dokumento forma po registracijos interneto sistemoje.
Garantinę kortelę ir pirkimo įrodymą reikia laikyti per garantinį laikotarpį. Trūkumas bet
kurio išvardinto dokumento ar kliento
netinkamąs jų išpildymas bus pretenzijų dėl šios garantijos BLACHPROFIL 2 įmonės
atmetimo pagrindu.
2.Garantija galioja su sąlyga, kad:
a. stogo dangos montavimas vyko pagal statybines normas.
b. montavimas įvyko prieš nurodytą galutinę montavimo datą *
c. montavimui panaudoti savisriegiai varžtai Gbo Fastening Systems ir aksesuarai
pagamintų iš medžiagos su HERCULIT® ar TK
35 Standard® danga, pirktų pardavimo tinkle BLACHPROFIL 2 tai liečia: plokščią
skardą, apdailą ir sniego užtvaras.
d. pažeistas plotas yra min. 5% viso įsigytos skardos ploto.

e. laikytasi Garanto nurodymų pateiktų "modulinių skardinių čerpių Zet transporto,
sandėliavimo ir montavimo instrukcijoje" ir buvo
montuojama pagal instrukciją esant normalioms aplinkos sąlygoms: pastato vieta yra
900 m aukščio virš jūros lygio ir per atstumą
didesnį nei 5 km nuo jūros (pakrantės juosta), pakrančių vandens telkinių ir uosto
teritorijų. Instrukciją galima rasti int. svetainėje
www.zet-roof.eu
f. apgadinimai yra vien tik prekių kokybiškų trūkumų rezultatu, o ne atsiradę dėl
įprasto jų naudojimo.
g. kasmetinis tikrinimas ir apsauga buvo atlikti profesionaliu būdu, nuolat buvo
pašalintos susikaupusios nuosėdos ir nešvarumai
taip pat vietose apsaugotose nuo lietaus, o klientas gali pateikti atliktų veiksmų
dokumentus.
h. apsaugai nuo kerpių ir stogo plovimo metu ne buvo panaudotos priemonės, kurių
sudėtyje yra vario jonai, ir kai danga neturi
kontakto su variu arba skysčiu išplaukiančiu iš varinių vamzdžių.
i. lakštai nėra montuojami vietose, kur gręsia agresyvių priemonių, chemikalų, pelenų
ar kitų sudeginamų medžiagų fragmentų,
suodžių, cemento dulkių, cemento šlapių skiedinių, klijų cemento pagrindu,
medžiagų,kurios gali sukelti galvaninę arba kontaktinę
koroziją poveikis, neturi kontakto su šviežia, drėgna ir impregnuota mediena ir
gyvulinės kilmės teršalais.
2. "Modulinių plieninių čerpių ZET transporto, sandėliavimo ir montavimo instrukcija"
yra neatskiriama dalis įeinanti į garantijos
sąlygas.
3. Gamykloje supjaustytoms briaunoms yra priimtina korozija ne didesnė kaip 10 mm
atkarpoje 10% visos briaunos.
4. Skardinių čerpių ZET dangoms galioja estetinė garantija* 15 metų garantija
HERCULIT® dangai ir 5 metų garantija TK 35

Standard® dangai. Techninė* ir estetinė * garantija pradeda galioti nuo prekės
pagaminimo datos.
5. Eventualios pretenzijų paraiškos pagal garantiją turi būti pristatytos raštu
registruotu laišku tiesiogiai į BLACHPROFIL 2 per 14
dienų nuo momento, kai buvo nustatytas defektas, nes kitaip garantija nustos galioti.
Paraiškoje turi būti tikslus defekto aprašymas.
6. Reklamacijos nagrinėjimo sąlyga, tai pristatyta teisingai išpildytą “Garantijos
kortelė” kartu su prekės įrodymu (ty.faktūra, čekis ir
pan.) prisegta fotokopija prie pateiktos raštu reklamacijos.
8.Pirkėjas privalo užtikrinti laisvą ir atitinkmą sveikatos ir saugos nuostatoms priėjimą
prie pretenzijoje pateiktos medžiagos
asmenims, kuriuos paskyrė Blachprofil 2.
9.Pretenzija bus išnagrinėta per 30 dienų nuo jos pateikimo. BLACHPROFIL 2
sąlygoja, kad būtinos papildomos ekspertizės
vykdymas gali pratęsti šį laikotarpį iki jų paruošimo laiko. BLACHPROFIL 2
įsipareigoja per šį laikotarpį pateikti atsakymą paštu
arba telefonu dėl pareiškiamų pretenzijų, jos užbaigimo būdo, taip pat tuo atveju, jei ji
nebus pripažinta informuos klientą apie
tokio sprendimo priežastis.
10.Šioje garantijoje yra taikomomos Lenkijos teisės nuostatos ir pagal tai turėtų būti
aiškinama. Garantija draudžia taikyti
Civilinio kodekso 556 str. nuostatas susijusias su garantija, su sąlyga, kad garantija
parduotai prekei nesukelia atmetimo,
apribojimo ar sustabdymo įgaliojimų Pirkėjui, kuris yra vartotojas pagal Civilinio
kodekso str.221 atsižvelgiant į garantija.
11. BLACHPROFIL 2 atsakomybė pagal garantija, tai tik Klientui prekių be trūkumų
pristatymas, kiekyje kuris atitinka gaminio su
trūkumais metražui arba pretenzijoje pateiktos skardos remontas, t.y. jos nudažymas
arba pirkimo kainos grąžinimas už
nekokybišką prekę, tuo pačiu klientas turi grąžinti prekę su defektais.

12.Vien tik BLACHPROFIL 2 gali parinkti reklamacijos išsprendimo būdą. Kito
pobūdžio pretenzijos negu išvardintos 10 punkte
nėra sprendžiamos pagal įstatymą. BLACHPROFIL 2 finansinė atsakomybė negali
viršyti prekių vertės pagal pirkimo įrodymą,
kur taikoma yra pretenzija. Tuo pačiu atsižvelgiant į pretenziją BLACHPROFIL 2
pasilieka Klientos pretenzijos amortizacijos
galimybę iki dviejų procentų prekių vertės už kiekvieną pradėtą metų laikotarpį
(pradedant nuo antrųjų garantijos galiojimo
metų), kuriai buvo pateikta garantija.
13.BLACHPROFIL 2 neatsako už bet kokius nuostolius tiesioginius ar netiesioginius ir
papildomas žalas atsiradusias dėl
defekto, kurioms yra taikoma garantija. Kliento pretenzijos dėl kitų žalų, atsiradusių
dėl fizinio defekto, negu žalos atsiradusios
pačioje prekėje nėra priimamos.
Paiškinimai *
*Techninė garantija- suprantama kaip atsparumo vandeniui praradimas, dėl
daikto kokybės defektų, kuriam yra suteikta garantija,o taip pat korozijos
židinių atsiradimas privedantis prie atsparumo vandeniui praradimo.
*Estetinė garantija- suprantama kaip dangos lukštenimo arba atkritimo
trūkumas, neįprastų spalvos taškuoto keitimų blukimo pavidale. Gali būti
spalvos intensyvumo dangų paskirių paviršių tolygūs pakitimai, kuriems
gresia vienodas UV poveikis.
* Galutinė montavimo data - dviejų mėnesių laikotarpis nuo medžiagos
pirkimo datos.

Svarbu
- Draudžiama naudoti metalo pjovimo įrankius, kurie sukelia šiluminį efektą (staigus
temperatūros pakilimas), pvz
kampinio šlifuoklio.
- Skardos profiliavimas ir lankstymas turėtų būti daromas temperatūroje min. 15 C.
- Užbaigus montavimo darbus stogo paviršių reikia kruopščiai nuvalyti, pašalinti bet
kokius likučius po pjovimo ir
tvirtinimo lakštų ir priedų. Dangos nedidelės žalos atveju reikia ją apsaugoti
skiedininiu laku, prieinamu pardavėjo
pasiūloje.
- Šių nurodymų nesilaikymas gręsia garantijos praradimu ir galimų pretenzijų
atmetimu.

