KARTA GWARANCYJNA
Gwarancja na pokrycia dachowe produkowane przez

BLACH-POL Krzysztofik, Pałyga Sp. J., 26-300 Opoczno, ul. Targowa 1
Niniejszą gwarancją spółka BLACH-POL gwarantuje
wysoką jakość swoich wyrobów z blach powlekanych organicznie i udziela kupującym:

40 –letniej gwarancji
Produkty z powłoką Purex huty SSAB objęte są 40-letnią gwarancją techniczną, w tym 15-letnią gwarancją
estetyczną. Gwarancja techniczna - obejmuje korozję perforacyjną, czyli wystąpienie dziury w gładkiej
powierzchni produktu. Gwarancja estetyczna - obejmuje odpryski, pęknięcia, łuszczenia powłoki z powierzchni
produktu, jak też znaczące i nierównomierne różnice w kolorze.

30-letniej gwarancji
Produkty z powłoką Poliester Super Mat huty SSAB objęte są 30-letnią gwarancją techniczną, w tym 10-letnią
gwarancją estetyczną. Gwarancja techniczna - obejmuje korozję perforacyjną, czyli wystąpienie dziury w
gładkiej powierzchni produktu. Gwarancja estetyczna - obejmuje odpryski, pęknięcia, łuszczenia powłoki z
powierzchni produktu, jak też znaczące i nierównomierne różnice w kolorze.

30 -letniej gwarancji
Produkty z powłoką HDX huty MARCEGAGLIA objęte są 30-letnią gwarancją przeciw wystąpieniu korozji
perforacyjnej, w tym 15-letnią gwarancją estetyczną. Gwarancja techniczna - obejmuje korozję perforacyjną,
czyli wystąpienie dziury w gładkiej powierzchni produktu. Gwarancja estetyczna - obejmuje odpryski,
pęknięcia, łuszczenia powłoki z powierzchni produktu, jak też znaczące i nierównomierne różnice w kolorze.

15 -letniej gwarancji
Produkty z powłoką MATT BRILLIANT huty MARCEGAGLIA objęte są 15-letnią gwarancją techniczną i
estetyczną. Gwarancja techniczna - obejmuje korozję perforacyjną, czyli wystąpienie dziury w gładkiej
powierzchni produktu. Gwarancja estetyczna - obejmuje odpryski, pęknięcia, łuszczenia powłoki z powierzchni
produktu, jak też znaczące i nierównomierne różnice w kolorze

10 -letniej gwarancji
Produkty z powłoką poliester połysk oraz poliester mat huty ArcelorMittal /Marcegaglia /Salzgitter /Severstal
objęte są 10-letnią gwarancją techniczną i estetyczną. Gwarancja techniczna - obejmuje korozję perforacyjną,
czyli wystąpienie dziury w gładkiej powierzchni produktu. Gwarancja estetyczna - obejmuje odpryski,
pęknięcia, łuszczenia powłoki z powierzchni produktu, jak też znaczące i nierównomierne różnice w kolorze.
WARUNKI GWARANCJI
Odpowiedzialność z gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie sprzedaży lub dostawy.
Niniejsza gwarancja dotyczy blach trapezowych oraz blach dachowych, zgodnie z przeznaczeniem opisanym w gwarancji
Gwarancja obowiązuje tylko wówczas, gdy podczas transportu, rozładunku, składowania, montażu i użytkowania (w tym
konserwacji) wyrobów stosowano się do wytycznych BLACH-POL zamieszczonych w oficjalnych publikacjach Gwaranta na
stronie www.blachpol.pl, odpowiednich dla wyrobu, dokumentacji montażowej oraz Polskich Normach oraz do zasad montażu
blach ocynkowanych i powlekanych powłokami organicznymi, powszechnie uznanych w sztuce budowlanej, a montaż wyrobu
nastąpił nie później niż 3 miesiące od daty dostawy.
4. Uszkodzenia krawędzi blach i spowodowane tym zjawiska korozyjne powstałe przez nieprawidłowe przycięcie nie są
przedmiotem gwarancji.
5. Gwarancja na poliestrowe powłoki ochronne dotyczy pokryć dachowych BLACH-POL użytkowanych wyłącznie w środowiskach
o kategorii korozyjności atmosfery C1, C2 i C3 wg PN-EN ISO 12944 – 2:2001.
6. Uszkodzenie powłoki farby musi przekraczać 5% całkowitej powierzchni. Gwarancja nie dotyczy warstwy spodniej arkuszy
blachy ani powierzchni, na których użyta została farba do zaprawek.
7. Gwarancja nie obejmuje starzenia się powłok w postaci zmiany barwy (kredowanie) i połysku.
8. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz Gwarancja nie obejmuje produktów wystawionych na działanie wysoce
agresywnych lub korozyjnych środowisk, takich jak powietrze z obecnością dużego stężenia soli, bogate w sól tereny nadbrzeżne
lub w sytuacji, gdy arkusze blachy są narażone na ciągły kontakt z wodą lub związkami chemicznymi o działaniu korozyjnym a
także z oparami, skroplinami, popiołami, sadzami kominowymi, pyłami cementowymi lub odchodami zwierzęcymi.
9. Gwarancja na poliestrowe powłoki ochronne blach nie obowiązuje w przypadku użytkowania blach niezgodnie z przeznaczeniem,
a w szczególności zastosowania do czyszczenia ich powierzchni agresywnych, kwaśnych lub alkalicznych środków myjących i
jeżeli wyrób został narażony nawet na krótkotrwały kontakt z agresywnymi środkami chemicznymi (np. opary siarki, amoniak,
kwasy, tłuszcze itp.)
10. Do czyszczenia zabrudzonych powierzchni blach należy używać obojętnych lub lekko alkalicznych środków myjących,
stosowanych w gospodarstwie domowym. Oczyszczana powierzchnia powinna zostać starannie spłukana wodą. Gwarancja nie
obejmuje wad powstałych w wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych i środków ściernych.
11. Gwarancja nie obowiązuje, jeżeli montaż materiału miał miejsce w bezpośredniej bliskości innego metalu powodującego różnicę
w potencjale elektrycznym.
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12. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku działania pozostawionych na powierzchni blach opiłków metalowych
powstałych podczas cięcia, wiercenia lub przykręcania blach.
13. Gwarancja nie obejmuje różnic odcieni blach powlekanych dotyczących wyrobów nowych i nie użytkowanych, a wynikających z
dopuszczalnych tolerancji odcienia koloru RAL w odniesieniu do przedmiotowych wytycznych hut będących producentem
blachy powlekanej lub wynikających z zastosowania innej technologii nanoszenia powłoki malarskiej.
14. Gwarancją nie są objęte naprawy podjęte przez Kupującego we własnym zakresie i spowodowanych tym wad.
15. Gwarancja na powłoki ochronne obowiązuje tylko dla blach jednokrotnie montowanych do konstrukcji nośnej. Nie podlegają
gwarancji blachy demontowane ani blachy narażone na korozję poprzez kontakt z produktami korozji innych elementów
budowlanych jak łączniki, instalacje odgromowe itp.
16. Gwarancją są objęte blachodachówki oraz trapezy, które zostały zamontowane w komplecie z blachą płaską oraz gąsiorami
zakupionymi w firmie Blach-Pol Krzysztofik, Pałyga Sp. J.
PRAWO DO ŚWIADCZEŃ GWARANCYJNYCH
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1.

Gwarancja obejmuje wyłącznie wyroby wyprodukowane przez Gwaranta.
Na produkty (inne składniki systemu elewacyjnego lub dachowego) nie wyprodukowane przez Gwaranta obowiązują gwarancje
ich producentów.
Za właściwy dobór i zastosowanie wyrobu zgodnie z Aprobatą Techniczna, Polskimi Normami lub innymi dokumentami
odniesienia odpowiedzialność ponoszą osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, a nie Gwarant.
Odpowiedzialność Gwaranta jest zawsze ograniczona do wartości dostarczonego towaru i nie obejmuje wszelkich innych szkód
wywołanych stwierdzonymi wadami.
Obowiązywanie postanowień niniejszej gwarancji, uzależnione jest od dokonania przez Kupującego pełnej płatności za
dostarczony towar bez żadnych potrąceń.
Kupujący i Gwarant wspólnie ustalą przyczyny wad jakościowych. W razie wątpliwości strony zlecą odpowiedniemu,
neutralnemu rzeczoznawcy stwierdzenie przyczyn ich powstania. W przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie
wyboru rzeczoznawcy, uprawnionym do jednostronnego wyboru rzeczoznawcy będzie Gwarant. Powstałe w ten sposób koszty
pokryte zostaną przez obie strony po połowie.
Jeśli reklamacja zostanie uznana przez Gwaranta zobowiązany jest on wg własnego uznania do usunięcia wady bądź dostarczenia
towaru wolnego od wad w terminie możliwie jak najkrótszym.
Warunkiem rozpatrzenia reklamacji pod rygorem utraty uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji jest:

Zgłoszenie roszczenia gwarancyjnego do siedziby firmy :
BLACH-POL Krzysztofik, Pałyga Sp. J.
26-300 Opoczno, Targowa 1
pisemnie, natychmiast po jego stwierdzeniu, nie później niż w ciągu 7 dni;

załączenie kopii faktury zakupu, dowodu zapłaty i umowy gwarancyjnej;

umożliwienie bezpośredniego dostępu i zbadania wyrobów, co do których wniesiono roszczenie gwarancyjne.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Gwarancja ma zastosowanie jedynie na terytorium Polski, podlega przepisom polskiego prawa i zgodnie z nim powinna być
interpretowana.
W sprawach nieuregulowanych obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej gwarancji strony będą próbowały rozstrzygnąć w pierwszej kolejności
polubownie, a w ostateczności spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Gwaranta
Informacje o Dystrybutorze/ Wykonawcy:

Pełna nazwa: …………………………………………………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………….
2.

Informacje o Kupującym:

Pełna nazwa: …………………………………………………………………………………………………………………..
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………….
3.

Informacje o miejscu inwestycji:

Nazwa Inwestora: …………………………………………………………………………………………………………….
Charakter obiektu: ………………………………………………………………………………………………………….....
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………
4.

Informacje o sprzedanych wyrobach:

Typ blachodachówki/ trapezu:……………….. , ilość m2 ………….; nr zam. ………….
Typ powłoki: ……………………………………………………………………………...
5.

Terminy: (gwarancja liczy się od dnia wystawienia faktury)

Data rozpoczęcia obowiązywania gwarancji: …………………………………………….
Data wygaśnięcia gwarancji: …………………………………………….
6.

Czas trwania gwarancji: ……. lat (słownie: ………………………. lat)

Podpis Sprzedawcy:
…………………………………

Podpis Kupującego:
……………………………………

