TE

TE
NA
C
C H N I C Z NHAN I C Z

ES

ES
NA
T
T E T Y C Z NEAT Y C Z

GWARANCJA
TE

TE
A
C H N I C ZCNHAN I C Z N

ES

ES
A
T E T Y C Z TNEAT Y C Z N

TE

T
C H N I CEZCNHAN I C Z N A

ES

E
T E T Y C SZ TNEAT Y C Z N A

UWAGA! Warunkiem koniecznym dla uzyskania gwarancji jest rejestracja u Producenta, która powinna
nastąpić najpóźniej 30 dni od daty montażu jednak nie później niż 6 miesięcy od daty sprzedaży przez
Pruszyński Sp. z o. o.
Firma PRUSZYŃSKI (Producent) udziela gwarancji na produkty stalowe, stosowane jako pokrycia
zewnętrzne oraz wewnętrzne dachów i ścian, powlekane powłoką poliestrową TOPMAT®.
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GWARANCJA ESTETYCZNA
20 lat

perforacja

BG

20 lat

BG

35 lat

BG - brak gwarancji, powłoka nieodpowiednia
K - brak gwarancji automatycznej, wymagane wypełnienie kwestionariusza środowiskowego
GWARANCJA ESTETYCZNA i TECHNICZNA jest ważna na terytorium Polski oraz krajów o zbliżonych warunkach klimatycznych.
GWARANCJA ESTETYCZNA obejmuje:
• Stan powłoki organicznej, która będzie przylegać do blachy, nie będzie pękać ani rozwarstwiać się, wyłączając drobne
rozwarstwienia na brzegach ciętych (również fabrycznych).
• Powłoka organiczna nie będzie zmieniać nasycenia koloru w stopniu znacznym, nierównomiernym pod warunkiem
jednakowego oddziaływania warunków atmosferycznych na całą powierzchnię powłoki.
Gwarancja TECHNICZNA obejmuje brak uszkodzeń w wyniku korozji powstającej od środka rdzenia blachy i wystąpienie dziury w
gładkiej powierzchni produktu.
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Gwarancja ESTETYCZNA i TECHNICZNA znajduje zastosowanie jeżeli:
- Produkt został zakupiony bezpośrednio od Producenta lub za pośrednictwem Autoryzowanego Dystrybutora.
- Produkty pokryte powłokami organicznymi były przechowywane, transportowane i montowane w stanie wolnym od uszkodzeń
(wszelkiego rodzaju zadrapania lub otarcia należy zabezpieczyć farbą zaprawową zalecaną przez firmę Pruszyński Sp. z o.o.),
zgodnie z ogólnymi zaleceniami Producenta „Transport i składowanie wyrobów ocynkowanych, alucynkowych oraz powlekanych
powłokami organicznymi” oraz instalowane w stanie wolnym od uszkodzeń i zgodnie z zasadami opisanymi w odpowiedniej dla
danego asortymentu „Instrukcji montażu” oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
- Powierzchnie pokryte powłokami organicznymi były odpowiednio utrzymywane i konserwowane zgodnie z ogólnymi
zaleceniami Producenta „Konserwacja i mycie”, a więc w stanie wolnym od kurzu i brudu oraz wystawione na działanie deszczu.
- Konstrukcja budowli zapewniała swobodny odpływ wody deszczowej z całej powierzchni połaci. Minimalny spadek dachu
powinien być zgodny z zaleceniami „Instrukcji montażu” Producenta dla poszczególnych wyrobów.
- Montaż materiałów nastąpił nie później niż w 6 miesięcy od daty sprzedaży przez Pruszyński Sp. z o.o.
- Pozostałości z wiercenia lub cięcia przeprowadzanego podczas montażu zostały starannie usunięte, a krawędzie cięcia (w tym
fabryczne) zabezpieczone odpowiednim lakierem bezbarwnym lub w kolorze pokrycia.
Gwarancja ESTETYCZNA i TECHNICZNA nie obejmuje:
- Korozji na stronie wewnętrznej
- Korozji o ile nie wystąpiła co najmniej na 5 % powierzchni dachu.
- Uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania.
- Jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych blachy oraz wyrobów, na których dokonano poprawek lakierniczych przez osoby
niepowołane lub z wykorzystaniem materiałów innych niż rekomendowane przez Producenta.
- Uszkodzeń powstałych w przypadku zastosowania materiałów w środowisku o stałym kontakcie z wodą, dużym stopniu
zasolenia (np. środowisko morskie - poniżej 3km od linii brzegowej), jak również narażonym na występowanie agresywnych
chemikaliów, dymów oraz zanieczyszczeń biologicznych (mchy, porosty itd.)
- Korozji kontaktowej powstałej na styku dwóch materiałów o różnym potencjale energetycznym.
- Uszkodzeń powłok wynikających z przyczyn tkwiących w samej budowli oraz jeżeli blacha została zamontowana niezgodnie z
polskimi normami oraz sztuką budowlaną.
- Klęsk żywiołowych.
- Uszkodzeń oraz strat bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych przez Produkt.
W przypadku zgłoszenia zasadnej reklamacji mają zastosowanie następujące warunki:
- Zakres odpowiedzialności firmy Pruszyński sp. z o.o. ograniczony jest wyłącznie do kosztów materiałów lub robocizny
poniesionych w celu naprawienia uszkodzeń blachy jednak z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność firmy Pruszyński ograniczona
jest jedynie do wysokości kwoty faktury sprzedaży pomniejszonej o amortyzację w wysokości 7% rocznie na powłokę TOPMAT.
- W celu dochodzenia roszczeń z tytułu niniejszej gwarancji, Kupujący powinien poinformować Autoryzowanego Dystrybutora
lub bezpośrednio Producenta pisemnie listem poleconym o wystąpieniu wady w terminie 14 dni od jej zauważenia pod rygorem
utraty praw gwarancyjnych. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać pełne dane teleadresowe wraz z numerem telefonu
właściciela dachu.
- Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji jest okazanie dowodu zakupu (faktura) oraz oryginału formularza niniejszej
gwarancji wystawionego przez Producenta z wpisanym przez Dystrybutora numerem faktury sprzedaży.
- Za datę zgłoszenia reklamacji uznaje się datę złożenia zgłoszenia w autoryzowanym punkcie sprzedaży lub datę doręczenia listu
poleconego.
- Kupujący ma obowiązek zapewnienia osobom upoważnionym przez Producenta swobodnego dostępu do reklamowanego
Produktu w celu dokonania jego identyfikacji i inspekcji oraz zbadania przyczyn powstania uszkodzeń.
- W przypadku uznania roszczeń reklamacyjnych Producent zobowiązuje się do dokonania naprawy wadliwego produktu na
miejscu lub dostarczenia Kupującemu produktu wolnego od wad.
Niniejszy dokument wystawiany jest na prośbę Kupującego.
W celu rejestracji gwarancji prosimy o przesłanie wypełnionego druku rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej www.
pruszynski.com.pl na adres mailowy: gwarancje@pruszynski.com.pl
Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu produktów.
Dla zapewnienia optymalnego stanu i długiego okresu użytkowania zaleca się coroczne przeglądy dachu w celu dokonania
niezbędnych zabiegów konserwatorskich.
Wszystkie broszury informacyjne, instrukcje montażu i zalecenia konserwacji dostępne są na stronie
www.pruszynski.com.pl.
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