GWARANCJA NA BLACHY POWLEKANE ORGANICZNIE
Z GAMY GRANITE®
Seria i numer gwarancji:………………………………………………..
Data sprzedaży …………………………………………………………
Imię i Nazwisko nabywcy……………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………..
Data wystawienia niniejszej gwarancji oraz podpis osoby reprezentującej sprzedawcę wraz z
pieczęcią sprzedawcy.
Przyjmuję do wiadomości oraz akceptuję warunki gwarancji zawarte w niniejszej karcie
gwarancyjnej wraz z jej załącznikami…………………………………..
………………………………..
Data i podpis nabywcy
Warunki gwarancji
I.Poniższe określenia zawarte w niniejszych Warunkach Gwarancji będą miały następujące
znaczenie:
a)
„Gwarancja” oznacza uprawnienia oraz obowiązki wynikające z niniejszych
Warunków oraz przepisów Kodeksu Cywilnego;
b)
„Karta Gwarancyjna” oznacza dokument obejmujący niniejsze Warunki Gwarancji
c)
„Gwarant” oznacza formę Blach-Pol Krzysztofik, PałygaSp.j. z siedzibą w
Opocznie przy ul. Targowej 1
d)
„Sprzedawca” oznacza podmiot, który dokonał sprzedaży produktów z gamy
Granite® pochodzących od Gwaranta.
e)
„Uprawniony z Gwarancji” oznacza osobę, która nabyła produkty z gamy

Granite®” od Sprzedawcy lub Gwaranta.
II. Gwarant udziela:
1.
gwarancji na brak perforacji blachy z gamy Granite®”na powłoce metalowej
minimum: Z275/ZA255 o grubości 55µ w sposób następujący:
a)30 lat w środowisku wiejskim niezanieczyszczonym
b) 20 lat w typowym środowisku miejskim lub przemysłowym
c) 20 lat w środowisku morskim 3-20 km od brzegu morza
d) 15 lat w środowisku morskim 1-3 km od brzegu morza, z wyłączeniem bezpośrednio
kontaktu z wodą morską.
e) 15 lat w środowisku specjalnym o silnym promieniowaniu UV
2. gwarancji na brak łuszczenia się farby z produktów Granite® na powłoce metalowej
minimum: Z275/ZA255 o grubości 55µ w sposób następujący:
a) 30 lat w środowisku wiejskim niezanieczyszczonym
b) 20 lat w środowisku typowym miejskim lub przemysłowym
c) 20 lat w środowisku morskim 3-20 km od brzegu morza
d) 15 lat w środowisku morskim 1-3 km od brzegu morza z wyłączeniem bezpośrednio kontaktu
z wodą morską
e) 15 lat w środowisku specjalnym o silnym promieniowaniu UV.
3. Definicje warunków zewnętrznych będące częścią niniejszej gwarancji znajdują się w
załączniku C „Automatycznej gwarancji na blachy powlekane organicznie z gamy Granite®” na
stronie
http://www.arcelormittal.com/fce/repository/Guarantee%20organic%20coated%20steel/Granite_a
utomaticguarantees_PL.pdf
4. Kwestionariusz środowiskowy jako niezbędny do uzyskania gwarancji i stanowiący część
niniejszej Gwarancji znajduje się w załączniku D „Automatycznej gwarancji na blachy
powlekane organicznie z gamy Granite®”na stronie
http://www.arcelormittal.com/fce/repository/Guarantee%20organic%20coated%20steel/Granite_a
utomaticguarantees_PL.pdf
5. Niniejsza gwarancja wchodzi w życie w dniu wysyłki Wyrobów, bądź w przypadku gdy
wysyłka nie ma miejsca, w dniu w którym zostaną Wyroby udostępnione Kupującemu.
Zakres gwarancji
1. Jeżeli Gwarant uzna Wyroby za wadliwe na powierzchni przekraczającej 5% całkowitej
zewnętrznej powierzchni pokrycia dachu, okładziny ścian budynku, wówczas Gwarant wedle
własnego uznania i z wyłączeniem odpowiedzialności za jakiekolwiek inne straty bądź szkody
bezpośrednie lub pośrednie, materialne lub niematerialne poniesione przez Uprawnionego z
Gwarancji bądź jakakolwiek inną osobę wymieni wadliwe Wyroby bądź zwróci ich koszt lub
pomaluje wadliwe powierzchnie Wyrobów na własny koszt, wliczając w to koszt farby oraz jej
nałożenia.
2. Gwarancja jest ważna, jeśli zakupiony asortyment był transportowany, przechowywany i
zamontowany zgodnie z zasadami opisanymi w „Instrukcji Montażu” i „Ogólnymi Warunkami
Transportowania i Przechowywania Blach” opracowanymi przez Gwaranta dostępnymi na
stronie www.blachpol.pl
3. Gwarancja jest ważna gdy blachy są konserwowane w fachowy sposób a nagromadzone osady
i zanieczyszczenia są właściwie zmywane.

4. Gwarancja jest ważna, jeśli do montażu użyto atestowanych wkrętów lub innych specjalnych
łączników uzgodnionych przez z Gwarantem z użyciem akcesoriów dostarczonych przez
Gwaranta oraz blach płaskich dostarczonych przez Gwaranta.
5. Wymiana i/lub zwrot kosztów i/lub ponowne malowanie Wyrobów:
- ograniczać się będzie wyłącznie do stref uszkodzonych: wszelkie różnice wyglądu w stosunku
do stref nieuszkodzonych nie będą podlegały jakiejkolwiek rekompensacie
- nie będą stanowiły dla Uprawnionego z Gwarancji tytułu do jakiegokolwiek przedłużenia
wyjściowego okresu Gwarancji ani do jej odnowienia na kolejny okres.
6. Ważność niniejszej Gwarancji uzależniona jest od przestrzegania przez Uprawnionego do
Gwarancji łącznie następujących warunków 4.1-4.3 „Automatycznej gwarancji na blachy
powlekane
organicznie
z
gamy
Granite®”
dostępnej
http://www.arcelormittal.com/fce/repository/Guarantee%20organic%20coated%20steel/Granite_a
utomaticguarantees_PL.pdf
7. W zakresie wyłączenia z gwarancji należy stosować rozdział V „Automatycznej gwarancji na
blachy
powlekane
organicznie
z
gamy
Granite®”
dostępnej
http://www.arcelormittal.com/fce/repository/Guarantee%20organic%20coated%20steel/Granite_a
utomaticguarantees_PL.pdf
8. Wykonanie gwarancji odbywać się będzie w sposób następujący:
a) niezbędnym warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest okazanie dowodu zakupu oraz
kwestionariusz środowiskowego i niniejszej gwarancji.
b) Reklamację wraz z kwestionariuszem środowiskowym należy składać w formie pisemnej w
ciągu 1 miesiąca, licząc od ujawnienia się wady.
c) Reklamację należy składać bezpośrednio w punkcie zakupu lub za pośrednictwem poczty
przesyłką poleconą.
d) Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę jej złożenia w punkcie zakupu lub datę otrzymania
listu poleconego.
e) Uprawniony do Gwarancji zapewni swobodny dostęp do reklamowanego produktu osobom
wyznaczonym przez Gwaranta.
f) Gwarant rozpatrzy reklamacje w ciągu 14 dni od daty wpływu reklamacji, a w przypadku
dokonania dodatkowych czynności laboratoryjnych termin ten może ulec wydłużeniu do dni
trzydziestu.
g) Odpowiedzialność Gwaranta ograniczona jest do wysokości kwoty faktury sprzedaży
pomniejszonej o amortyzację w wysokości 7% rocznie.
……………………………….
Gwarant

………………………………
Uprawniony z Gwarancji

