Producent obejmuje systemy 15-letnim okresem gw?r?ncyjnym w z?kresie
odporności n? butwienie i gnicie. Z?sięg ochrony gw?r?ncyjnej obejmuje
jedynie terytorium Unii Europejskiej or?z Turcji, Norwegii, Szw?jc?rii, Ukr?iny,
Rosji i St?nów Zjednoczonych Ameryki.

WARUNKI GWARANCJI
!. Przedmiotem gw?r?ncji sO:
- w?dy m?teri?łowe m?jOce ch?r?kter pęknięć wzdłużnych, występujOcych
w wielu miejsc?ch, wsk?zujOce n? osł?bienie m?teri?łu n? c?łej
powierzchni deski,
- w?dy m?teri?łowe m?jOce ch?r?kter deform?cji w przestrzeni pomiędzy
leg?r?mi tj. z?p?dnięci? i wybrzuszeni? desek o ?mplitudzie
przekr?cz?jOcej 5 mm (w?runek uzn?ni? rekl?m?cji to wł?ściwie
rozmieszczone leg?ry)
- z?chow?nie wł?ściwości mech?nicznych kompozytowych desek
t?r?sowych.
#. W?runkiem gw?r?ncji jest stosow?nie się do z?leceń producent?
odnoszOcych się do konserw?cji, sposobu użytkow?ni? produktu or?z jego
mont?żu zgodnie z instrukcjO i obowiOzujOcymi norm?mi budowl?nymi.
$. Zgłoszenie rekl?m?cji musi zost?ć przesł?ne pisemnie do siedziby
Producent? w terminie 7 dni od wystOpieni? w?dy. Rekl?m?cj? będzie
rozp?trzon? w terminie do 14 dni od d?ty jej zgłoszeni?. W?runkiem
niezbędnym dl? rozp?trzeni? rekl?m?cji jest z?łOczenie kompletnej
dokument?cji rekl?m?cyjnej w skł?d, której wchodzO: dowód z?kupu, opis
w?dy produktu w formie pisemnej i dokument?cj? zdjęciow? pozw?l?jOc?
n? jednozn?cznO identyfik?cję w?dy produktu.
%. Producentowi przysługuje pr?wo do oględzin miejsc? z?montow?ni?
produktu, w celu zb?d?ni? i ust?leni? wystOpieni? rekl?mow?nej w?dy.
Producent upr?wniony jest do żOd?ni? od KupujOcego przedst?wieni?
dod?tkowych inform?cji zwiOz?nych z z?istnieniem w?dy, jeżeli to
konieczne dl? oceny z?s?dności zgłoszonej rekl?m?cji. Bezz?s?dn?
odmow? oględzin kompozytowych desek t?r?sowych w miejscu ich
mont?żu bOdź bezz?s?dn? odmow? przedst?wieni? dod?tkowych
inform?cji zwiOz?nych z powst?niem w?dy, skutkuje nieuwzględnieniem
roszczeni? rekl?m?cyjnego.
&. W przyp?dku uwzględnieni? rekl?m?cji Producent zobowiOzuje się do
dost?rczeni? produktów m?jOcych z?stOpić produkty w?dliwe n? koszt
wł?sny. Producent z?strzeg? sobie pr?wo doboru produktów z?miennych
niezbędnych do n?pr?wy gw?r?ncyjnej.
'. KupujOcy zobowiOz?ny jest do przygotow?ni?/sp?kow?ni? do odbioru

'.
rekl?mow?nego m?teri?łu or?z stworzeni? w?runków umożliwi?jOcych
odbiór.
_. Gw?r?ncj? obejmuje elementy systemu t?r?sowego i ogrodzeniowego,
producent nie zwr?c? kosztów mont?żu.
`. Dokon?nie n?pr?w we wł?snym z?kresie, bez uprzedniego uzn?ni?
rekl?m?cji przez Producent? potwierdzonego n? piśmie, powoduje utr?tę
upr?wnień z tytułu gw?r?ncji.
9. Producent nie odpowi?d? z? szkody powst?łe wskutek nieprzestrzeg?ni?
ust?lonego z?kresu temper?tur dl? mont?żu i użytkow?ni? produktów.
Z?lec?ny z?kres temper?tur podcz?s mont?żu produktów wynosi od +5°C do +
25°C, z?kres temp. Podcz?s użytkow?ni? wynosi od -30°C do +40°C.
10.Producent nie odpowi?d? z? uszkodzeni? powst?łe podcz?s
niepr?widłowego tr?nsportu, skł?dow?ni? i w?dliwego mont?żu or?z
nieodpowiedniego użytkow?ni? bOdź konserw?cji elementów systemu.
11. Gw?r?ncj? nie obejmuje:
- uszkodzeń spowodow?nych ekstrem?lnymi w?runk?mi pogodowymi
(gr?dobiciem, hur?g?nem, klęskO żywiołowO),
- uszkodzeń wynikłych n? skutek poż?ru i uderzeń ci?ł obcych,
- uszkodzeń wywoł?nych dzi?ł?niem czynników zewnętrznych w tym
mech?nicznych np. tw?rdych lub ostrych przedmiotów, p?zurów zwierzOt, n?
skutek przesuw?ni? po desk?ch przedmiotów, uszkodzeń mech?nicznych
wynik?jOcych z dzi?ł?ni? obciOżeń ud?rowych,
- uszkodzeń powst?łych z winy użytkownik?, z?równo z?mierzonych j?k i
niez?mierzonych w szczególności wskutek użyci? n?dmiernej siły.
12.Gw?r?ncj? nie obejmuje różnic w wymi?r?ch produktów
nieprzekr?cz?jOcych 1% rozmi?ru, odb?rwień kolorystycznych powst?łych n?
skutek z?brudzeń bOdź oddzi?ływ?ni? subst?ncji, które nie powinny wchodzić
w kont?kt z produktem, różnic w f?kturze i kolorze poszczególnych elementów
systemu, które mogO wystOpić w obrębie różnych p?rtii produkcyjnej.
Gw?r?ncjO nie sO objęte uszkodzeni? spowodow?ne w?d?mi konstrukcji, w tym
konstrukcji budowl?nych, n? których zost?ły z?montow?ne produkty, lub które
mogły mieć wpływ n? ich uszkodzenie.
13.W przyp?dku desek podd?nych końcowym procesom obróbki tj.
szczotkow?niu lub szlifow?niu dopuszcz? się toler?ncję o w?rtości do 10% w
z?kresie wykon?ni? obróbki n? c?łości powierzchni deski. Do w?rtości tej nie
wlicz? się przestrzeni z?głębień pomiędzy ryfl?mi n? stronie szeroko
ryflow?nej.
14.Gw?r?ncjO nie sO objęte zmi?ny koloru, będOce n?tur?lnym procesem
st?rzeni? w wyniku wyst?wieni? produktu n? dzi?ł?nie promieni UV or?z wody.
Dotyczy to w szczególności: zmi?n koloru i zmi?n wymi?rów wynik?jOcych ze
specyfiki wyrobu określonej w Aprob?cie Technicznej
ITB AT-15-8855/2015.
!&. Producent nie pokryw? ż?dnych dod?tkowych kosztów czy str?t

!&.
zwiOz?nych ze stosow?niem jego produktów.
!'. Producent nie ponosi odpowiedzi?lności z? str?ty i ur?zy wynik?jOce z
błędów mont?żu.
17.Gw?r?ncj? nie ogr?nicz?, nie wyłOcz? ?ni nie z?wiesz? upr?wnień
kupujOcego wynik?jOcych z niezgodności tow?ru z umowO określonych w
ust?wie z dni? 27 lipc? 2002r. o szczególnych w?runk?ch sprzed?ży
konsumenckiej or?z o zmi?nie KODEKSU CYWILNEGO (Dz. U. Nr.141, poz.
1176).
!`. Okres gw?r?ncji liczy się od momentu wyd?ni? i fizycznego odbioru
produktu.
!n. Upr?wnieni? z tytułu gw?r?ncji przysługuje jedynie w wyp?dku pełnego
uregulow?ni? n?leżności
względem Producent? z tytułu sprzed?ży produktu.
#o. Pr?wem wł?ściwym dl? zobowiOz?ń wynik?jOcych z niniejszej gw?r?ncji
jest pr?wo polskie.
21. SOdem wł?ściwym do rozstrzyg?ni? wszelkich sporów jest sOd wł?ściwy dl?
siedziby Producent?. Post?nowienie to nie dotyczy sporów, w których stronO
jest konsument.
22. Producent z?strzeg? sobie pr?wo wprow?dz?ni? zmi?n w swoich
produkt?ch bez uprzedz?ni?.
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Zgodnie z Kr?jowO Dekl?r?cjO Zgodności nr 3/2016 z dn. 01.01.2016.

