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KARTA GWARANCYJNA
Gwarancja nie obejmuje

Nr:………….…...

Data:………………
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Ogólne warunki gwarancji
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Producent
PLAST-MET, Systemy Ogrodzeniowe,
Marian Przybylski
55-100 Trzebnica ul. Milicka 34, udziela gwarancji:
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1.

2.
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Gwarancja na korozję powierzchniową:
a) dla produktów zabezpieczonych systemem DUPLEX* - 10 lat
b) dla produktów ocynkowanych zanurzeniowo wg normy EN-ISO 1461 – 3 lata

8.

Informacje dodatkowe

12 miesięcy na zawiasy, zamki, wózki bram przesuwnych i elementów z gumy,
tworzywa oraz na elementy ocynkowane elektrolitycznie.

9.

24 miesięcy na automatykę (automatyka firmy FAAC - 12m-cy), przy zachowaniu
warunku, że montaż automatyki zostanie wykonany przez autoryzowany podmiot.
(gwarancja nie obejmuje baterii i żarówek)

10.

4.

Produkty eksploatowane w pasie nadmorskim do 500m. objęte są gwarancją do 24
miesięcy.

5.

Gwarancja obowiązuje pod warunkiem, że montaż ogrodzenia wykonany został
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wyłącznie z produktów PLAST-MET oraz, że
produkty nie są eksploatowane w środowisku o wysokim stopniu korozyjności
(kategoria C5). Towary winny być prawidłowo przechowywane i transportowane w
sposób nie narażających na utratę ich cech jakościowych.

Uszkodzeń mechanicznych produktów powstałych wskutek wadliwego montażu
lub eksploatacji, ani też korozji będącej wynikiem tych uszkodzeń.
Korozji powstałej w wyniku bezpośredniego i długotrwałego oddziaływania wody
na ogrodzenie wskutek zalania lub powodzi.
Naruszenia oryginalnej powłoki lakierniczej w celu zmiany koloru.
Zmian koloru powłok PVC wywołanych długotrwałym działaniem
promieniowania UV, zgodnie z ASTM G - 154
Uszkodzeń powstałych na skutek uszkodzeń termicznych (poniżej -25° powyżej
+50°) i działania substancji aktywnych chemicznie (m.in. działanie soli, kwasów,
ługów zasadowych, nawozów, herbicydów, cementu, wapna).
Niezabezpieczonych końcówek drutów, krawędzi otworów i krawędzi cięć
w promieniu 10mm.
Nieszczelności powłoki powstałych w trakcie i po montażu produktów, jak
również w czasie eksploatacji, takich jak: rysy, otarcia, udar.
Uszkodzeń nie wymienionych w punktach 1-8 jednak o jednostkowej powierzchni
nie większej niż 0,1cm2
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Roszczenia z tytułu gwarancji należy zgłaszać niezwłocznie po stwierdzeniu
wystąpienia wady produktu w punkcie jego zakupu z oryginalnym dokumentem
zakupu, pod rygorem utraty gwarancji
Wadliwy produkt będzie wymieniony na nowy lub naprawiony, wolny od wad.
Inne koszty nie będą pokrywane.
Całkowita wartość roszczenia gwarancyjnego nie może przekroczyć wartości
zakupu reklamowanego towaru.
Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Sprawy sporne będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla miejsca sprzedawcy.

Data sprzedaży ……………………
Numer faktury ……………………
Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe
ul. Milicka 34; 55-100 Trzebnica
tel. +48/71 312-07-93; fax +48/71 387-08-30
e-mai: biuro@plast-met.pl; www.plast-met.pl

* wymagany coroczny płatny przegląd po 3 latach eksploatacji ogrodzenia

………………………………..
(pieczęć i podpis wystawcy)
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