WARUNKI GWARANCJI DLA LAMINATÓW PROSTYCH Z WŁÓKNA SZKLANEGO POKRYTYCH
POWŁOKĄ OCHRONNĄ Z POLIESTRU TERMOPLASTYCZNEGO „ELYX STANDARD”
Skuteczność gwarancji
Niniejsza gwarancja, jeśli nie postanowiono inaczej,
jest waŜna tylko dla produktów pełnowartościowych
(kody i opisy artykułów są wymienione na fakturze),
sprzedawanych i stosowanych w krajach europejskich.
Okres gwarancji
Okres gwarancji udzielanej przez spółkę Brianza
Plastica S.p.A. na płyty proste faliste Elyplast z
powłoką ochronną wykonaną z termoplastycznego
poliestru nałoŜoną na powierzchnię naraŜoną na
działanie warunków atmosferycznych wynosi 8
(osiem) lat pod warunkiem uŜytkowania w normalnych
warunkach i przy zastosowaniu rutynowych zasad
konserwacji.
Przedmiot gwarancji
Gwarancja obejmuje następujące cechy płyt prostych
Elyplast pokrytych specjalną termoplastyczną powłoką
ochronną:
1.

2.

Utrata zdolności do przepuszczania światła:
Ekspozycja płyt w warunkach normalnego
uŜytkowania nie zmienia w czasie ich
zdolności do przepuszczania światła, dlatego
teŜ w okresie ośmiu lat, przy zastosowaniu
normalnych
zasad
konserwacji,
gwarantowany jest stopień przepuszczania
promieni świetlnych nie niŜszy niŜ 50%
względem wartości początkowych ukazanych
w kartach technicznych.
Cechy mechaniczne: Ekspozycja płyt w
warunkach normalnego uŜytkowania nie
powoduje zmian mechanicznych względem
wartości przedstawionych w tablicach
równomiernie rozłoŜonych obciąŜeń.

Świadczenia gwarancyjne
W okresie obowiązywania gwarancji, spółka Brianza
Plastica S.p.A. zobowiązuje się, na podstawie
pisemnego wniosku i zgodnie z własnym wyborem, do
zastosowania jednej z przedstawionych poniŜej opcji:
 Usunąć wady w rozsądnym terminie,
 Wymienić płyty, które nie spełniają wymagań
określonych w niniejszej gwarancji,



Wypłacić nabywcy odszkodowanie za
poniesione szkody w zakresie ceny zakupu
pojedynczego
wadliwego
produktu.
Ewentualne odszkodowanie wypłacane na
rzecz kupującego zostanie obliczone jako
procent ceny zakupu (początkowa wartość na
fakturze) według następujących kryteriów:
− w pierwszych dwóch latach gwarancji 100%
− w kolejnych 6 latach, 15% za kaŜdy rok
pozostały do dnia wygaśnięcia gwarancji.

Warunki gwarancyjne
Niniejsza gwarancja jest waŜna i pokrywa koszty
zakupu zgodnie z ceną ukazaną na fakturze za wadliwe
płyty, tylko wtedy, gdy:
 jest do niej załączona kopia dokumentu
zakupu (faktura).
Zaznacza się, Ŝe niniejsza gwarancja nie daje podstaw
do jakichkolwiek zwrotów kosztów za czynności
demontaŜu,
pakowania,
transportu,
ponownej
instalacji.
Wykonanie świadczeń gwarancyjnych nie powoduje
rozpoczęcia nowego okresu gwarancji, ani przesunięcia
końca okresu gwarancyjnego. Przedstawiony okres
gwarancji rozpoczyna się w dniu nabycia (data
faktury).
Bez względu na zakres roszczeń za szkody i straty
bezpośrednie lub pośrednie, niezaleŜnie od przyczyny,
w ramach niniejszej gwarancji, kupujący moŜe uzyskać
odszkodowanie za poniesione straty jedynie do
wysokości ceny zakupu pojedynczej płyty.
Procedura reklamacyjna
Wnioski reklamacyjne naleŜy składać na piśmie w
okresie gwarancji i nie później niŜ 30 (trzydzieści) dni
po wystąpieniu zdarzenia przedstawionego we wniosku
reklamacyjnym. Wnioski złoŜone po terminie nie będą
rozpatrywane.
Konserwacja
Pokrycia powinny być poddawane kontroli w
określonych odstępach czasu, najlepiej co najmniej raz
na sześć miesięcy, jesienią i wiosną. Celem kontroli
jest sprawdzenie warunków ogólnych, wykrycie /
naprawienie ewentualnych szkód i wyczyszczenie
powierzchni
naraŜonych
na
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działanie czynników atmosferycznych i po wystąpieniu
zdarzeń pogodowych o duŜym nasileniu.
Wyłączenie z gwarancji
Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku wystąpienia
jednego z poniŜszych przypadków:












Niewłaściwe warunki eksploatacji,
Nieodpowiedni montaŜ,
Brak lub niewłaściwa konserwacja,
Klęski Ŝywiołowe (np. tornada, grad o silnym
natęŜeniu, itp.),
Przyczyny spowodowane wystąpieniem sił
wyŜszych,
Szkody wyrządzone w sposób sztuczny,
uszkodzenia, niewłaściwe ingerencje, itp.),
Kontakt lub obecność w powietrzu agresywnych
czynników chemicznych (np. skoncentrowane
środki zasadowe, skoncentrowany kwas siarkowy,
ketony, estry, fenole, krezole i związki chloru),
Przekroczenie zakresu temperatur -40 ( 120oC,
Przechowywanie w niewłaściwych warunkach,
Utrata zdolności do przepuszczania światła na
skutek zgromadzenia się brudu lub braku
konserwacji.

W odniesieniu do wszelkich sporów wynikających z
niniejszej gwarancji, jak równieŜ umowy sprzedaŜy,
której jest ona integralną częścią, w tym takŜe
sporów dotyczących jej waŜności, wykonania,
anulowania i rozwiązania, wyłączną jurysdykcję ma
Sąd miasta Monza, co powoduje dla stron
odstąpienie od zwykłej właściwości terytorialnej
sądu ogólnego, z wyłączeniem takŜe alternatywnych
sądów dodatkowych (art. 19 i 20 kodeksu procedury
cywilnej) pod warunkiem moŜliwości zastosowania
niepodwaŜalnych przepisów prawa chroniących
wyłączne interesy konsumentów).
Ochrona konsumentów
Gwarancja uzupełnia a nie zastępuje wszelkich
innych praw przynaleŜnych konsumentom /
nabywcom produktu. W szczególności, niniejsza
gwarancja
nie
ogranicza
praw nabywcy,
konsumenta / nabywcy, które przysługują mu
zgodnie z przepisami dekretu legislacyjnego z dnia
02.02.2002 nr 24, który wdroŜył dyrektywę
1999/44/UE i prowadził artykuły 1519 bis -1519
punkt 9 kodeksu cywilnego.

Ograniczenia geograficzne
Wszystkie terminy i warunki niniejszej gwarancji
mają zastosowanie do płyt zainstalowanych na
budynkach zlokalizowanych wyłącznie w obrębie
Wspólnoty Europejskiej. Dla płyt zamocowanych
na budynkach połoŜonych na wybrzeŜu Morza
Śródziemnego, Morza Czerwonego, południowego
Atlantyku, Oceanu Indyjskiego, południowego
Pacyfiku, Zatoki Meksykańskiej lub tych samych
szerokościach
geograficznych,
gwarancja
ograniczona jest do 36 miesięcy.
Jurysdykcja i wyłączna właściwość sądowa
Niniejsza gwarancja oraz umowa sprzedaŜy, której
stanowi ona integralną część, podlega prawu
włoskiemu
i
Konwencja
wiedeńska
o
międzynarodowej sprzedaŜy towarów nie ma dla
niej zastosowania.
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