GARANTIEURKUNDE T.Werk GmbH

12 lat gwarancji na trwałość naszych
komponentów
Gwarantujemy, że nasze komponenty są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez
okres 12 lat od daty sprzedaży przez T.Werk GmbH, pod warunkiem, że są one obsługiwane i
instalowane prawidłowo i w normalnych warunkach użytkowania, eksploatacji i konserwacji.
Jeżeli pomimo prawidłowej obsługi i instalacji jakość komponentu nie spełnia warunków
gwarancji lub jeżeli wystąpi uszkodzenie, wymienimy dany komponent w okresie
gwarancyjnym lub zapewnimy jego natychmiastową wymianę.
Zastrzegamy sobie prawo do naprawy uszkodzonych elementów.
Koszty demontażu, transportu zwrotnego i ponownej instalacji komponentów są wyłączone z
niniejszej gwarancji.
Obowiązek złożenia gwarancji nie ma zastosowania:
- Nieprawidłowa instalacja i obsługa systemu
- Siła wyższa, nadzwyczajne siły natury oraz nadzwyczajne okoliczności niezależne od nas (np.
efekty biologiczne i chemiczne, zniszczenia sztormowe, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi,
huragany, uderzenia pioruna, itp.)
- Niewłaściwa konserwacja
- Niestabilność i niewystarczająca stabilność gruntu budowlanego
- Oznaki zużycia lub części zużywających się
- Zmiany powierzchni optycznej (np. odbarwienie krawędzi i przebicie na taśmie
ocynkowanej lub odbarwienie powierzchni profili aluminiowych i stalowych)
- Wandalizm lub celowe zniszczenie
- Nadmierne lub niedbałe zastosowanie
- Zmiana w produktach
Osoby trzecie nie mogą korzystać z usług gwarancyjnych bez naszej zgody. Roszczenia mogą
być zgłaszane tylko przez naszego partnera handlowego.
Nie ma roszczeń, jeśli szkoda jest lub może być objęta ubezpieczeniem.
Warunkiem skuteczności tej gwarancji jest wyłączne stosowanie naszych uznanych przez nas
komponentów lub części składowych, jak również przestrzeganie naszych instrukcji montażu
oraz nakazanych prawem lub ogólnie uznanych norm.
T.Werk GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody dodatkowe i następcze.
W przypadku uzasadnionych roszczeń gwarancyjnych prosimy o niezwłoczny kontakt z
T.Werk GmbH lub autoryzowanym sprzedawcą w formie pisemnej.
Gwarancja ta nie ma wpływu na roszczenia z tytułu rękojmi lub odpowiedzialności prawnej.
Obowiązują nasze Ogólne Warunki Handlowe oraz prawo niemieckie.
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