
OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

Gwarantem jest spółka „InstalPlast Łask” sp.z o.o. sp.k. 
z siedzibą w Łodzi, ul. Wróblewskiego 19 lok. 20.

1. Warunki udzielenia gwarancji:

1. Udzielana  Gwarancja  obejmuje  zapewnienie,  że  elementy  systemu
rurowego  nie  posiadają  wad  fizycznych powstałych w trakcie procesu
produkcji lub będących następstwem użycia niewłaściwego materiału do
produkcji, które uniemożliwiają korzystanie z tych elementów zgodnie z
ich przeznaczeniem.
2. Gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.
3. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu systemu.
4. Gwarancja udzielana jest pierwszemu nabywcy systemu.
5. Gwarancja obowiązuje tylko dla systemu zamontowanego na 

terytorium Polski.
6. Gwarancja nie obejmuje wad systemu powstałych na skutek:

1) niewłaściwego przechowywania i transportu,
2) montażu niezgodnego z zasadami montażu systemu,
3) użycia systemu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
4) użycia elementów systemu innego producenta,
5) uszkodzeń mechanicznych,
6) braku systematycznego czyszczenia i konserwacji systemu,
7) montażu w środowisku silnie agresywnym (zanieczyszczenia 
przemysłowe, chemikalia),
8) utraty trwałości koloru oraz właściwości mechanicznych 
elementów systemu w wyniku długotrwałego wystawienia na działanie 
promieniowania słonecznego (UV).

2. Procedura reklamacyjna

1. Klient zobowiązany jest do zgłoszenia Gwarantowi wady elementu
systemu rurowego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia
wykrycia  wady  oraz  dokonać  wszelkich  czynności  zabezpieczających
mających  na  celu  wyeliminowanie  lub  ograniczenie  ryzyka  powstania
szkody związanej z pojawieniem się wady elementu systemu rurowego.
2. Reklamacje  należy  zgłaszać  wyłącznie  pisemnie  drogą  faksową  lub
mailową.
3. Reklamacja  powinna  zawierać:  dokładny  opis  wady,  datę  wykrycia
wady oraz datę i  miejsce montażu reklamowanego elementu systemu.
Wraz z reklamacją należy przesłać numer dowodu  zakupu  elementów
systemu oraz zdjęcia ukazujące wadę.



4. W terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od dnia prawidłowego
zgłoszenia reklamacji, Gwarant ma prawo dokonać wizji w miejscu awarii,
o  czym  poinformuje  Kupującego.  W  razie  konieczności  przedstawiciel
Gwaranta udaje się na miejsce awarii, gdzie w obecności Klienta spisuje
protokół reklamacji, a gdy zajdzie potrzeba odbiera reklamowany element
systemu.
5. W terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od dnia
prawidłowego zgłoszenia reklamacji,  Gwarant  rozpatruje  reklamację  i
informuje Klienta, czy uznaje czy też odrzuca reklamację.  Termin  może
ulec  wydłużeniu  o  czas  konieczny  na  wykonanie  badań  i  ekspertyz
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach normatywnych systemu
rurowego.

3. Usunięcie wad elementu systemu rurowego

1.  W  przypadku  uznania  przez  Gwaranta  reklamacji,  Gwarant  lub
wskazany przez niego podmiot w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od
dnia poinformowania Klienta o uznaniu reklamacji albo od dnia, w którym
upłynął termin na powiadomienie o rozpatrzeniu reklamacji, usuwa wady
uznane przez Gwaranta poprzez wymianę wadliwego elementu systemu na
nowy  lub  kompatybilny element  systemu,  albo  naprawę  wadliwego
elementu systemu.
2.  Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Koszt nowego
elementu systemu albo koszt naprawy wadliwego elementu systemu oraz
koszty transportu elementu systemu do miejsca jego montażu pokrywa
Gwarant.
3.  W  ramach  Gwarancji  Gwarant  nie  odpowiada  za  szkody  będące
następstwem wadliwości elementu system
4.  Dopuszczalne  są  inne  sposoby  usuwania  wad  systemu,  bądź
rekompensat finansowych z tego tytułu, uzgodnione między stronami w
drodze negocjacji lub zawartych umów.

4. Postanowienia końcowe

1.  Wszelkie  spory  pomiędzy  klientem  a  Gwarantem  podlegają
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby pozwanego.
2.  W sprawach nie uregulowanych w niniejszej gwarancji mają
zastosowanie przepisy polskiego prawa cywilnego.
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