FORMULARZ REJESTRACYJNY SZCZEGÓ OWE
INFORMACJE O MATERIALE DACHOWYM
Data zakupu
TECHNONICOL SHINGLAS
(nazwa, kolor, kod)
Liczba zainstalowanych metrów kwadratowych
Kod partii i data produkcji
(patrz etykieta na opakowaniu)
Adres nieruchomo ci

DANE SPRZEDAWCY
Pe na nazwa firmy
Adres
(z kodem pocztowym)
Nr telefonu

E-mail

Pe na nazwa Sprzedawcy
Sprzedawcy
Podpis przedstawiciela
Piecz

UWAGA: Niniejsze wiadectwo gwarancji jest wa ne, je li zosta o w pe ni wype nione,
ostemplowane przez Sprzedawc i podpisane przez jego upowa nionego przedstawiciela.
wiadectwo gwarancji mo na tak e samodzielnie wype ni online na stronie www.shinglas.com;
wydrukowa je i skontaktowa si ze Sprzedawc w celu ostemplowania i podpisania przez
upowa nionego przedstawiciela.

WIADECTWO
GWARANCJI NR ___
WIELOWARSTWOWYCH
POKRY DACHOWYCH

Zapozna em si z warunkami niniejszego wiadectwa i je akceptuj .

Data

Imi i nazwisko Kupuj cego

Podpis Kupuj cego

WIELOWARSTWOWE POKRYCIA DACHOWE

www.shinglas.com

1. Zasady gwarancji producenta

2. Warunki gwarancji

Spó ka Zavod Shinglas", zwana dalej Producentem, gwarantuje, e wielowarstwowe pokrycia dachowe TECHNONICOL SHINGLAS
nie maj wad fabrycznych, które mog yby znacz co wp ywa na ich skuteczno , pod warunkiem spe nienia wszystkich warunków
okre lonych w niniejszym wiadectwie.
Niniejsze wiadectwo jest wa ne dla Gontów bitumicznych TECHNONICOL kupionych i zainstalowanych na ca ym wiecie
(wszystkie wiadectwa gwarancji oficjalnie wydane przez TECHNONICOL okre laj ce warunki dla danych krajów lub regionów s
nadrz dne wobec tego wiadectwa).
Gonty dachowe podlegaj okresowi gwarancji zgodnie z tabel poni ej.

Tabela. 1

2.1. Konstrukcja dachu musi spe nia wszystkie krajowe i lokalne przepisy budowlane obowi zuj ce w miejscu monta u
Gontów dachowych TECHNONICOL SHINGLAS, a tak e wymagania okre lone w dokumentacji technicznej.
2.2. Produkty TECHNONICOL SHINGLAS nale y prawid owo zamontowa zachowuj c ca kowit zgodno z pe nym
przewodnikiem instalacji opublikowanym na stronie www.shinglas.com, a tak e obowi zuj cymi przepisami.
2.3. Akcesoriami i komponentami wykorzystanymi przy po o eniu dachu mog by wy cznie produkty i materia y
rekomendowane przez Producenta. Zalecane materia y i/lub wymagania dotycz ce nich lub ich odpowiedniki dost pne s
w pe nym przewodniku instalacji.
2.4. Producent nie ponosi odpowiedzialno ci za skutki u ytkowania akcesoriów i komponentów niezgodnych z zaleceniami
podanymi w pe nym podr czniku instalacji. Producent nie zrekompensuje adnych strat ani szkód spowodowanych u yciem
akcesoriów i komponentów niezgodnych z wymaganiami oraz nie zwróci adnych kosztów naprawy wad lub uszkodze
dachu wynikaj cych z ich u ytkowania.
2.5. W okresie gwarancji Kupuj cy zachowa wszystkie dokumenty potwierdzaj ce nabycie, etykiet opakowania ze
wskazaniem kodu produkcji i dat produkcji materia u oraz niniejsze wiadectwo gwarancji.

Kolekcja
TECHNONICOL SHINGLAS

Okres ogólnej gwarancji, lata*

Okres pe nej gwarancji, lata*

ATLANTIC

60

15

CONTINENT

60

15

3. Ograniczenia gwarancji

WESTERN

55

15

JAZZ

50

15

Niniejsza gwarancja wydana zgodnie z informacj powy ej pokrywa tylko wady produkcyjne produktów TECHNONICOL
SHINGLAS.
Gwarancja nie obejmuje:
3.1. Uszkodze spowodowanych dzia aniem si y wy szej (anomalie rodowiskowe i inne, a tak e inne zdarzenia si y wy szej).
3.2. Uszkodze powsta ych w wyniku nieprawid owego transportowania, przechowywania, przenoszenia lub wykorzystania
materia ów.
3.3. Uszkodze wynikaj cych z nieprzestrzegania podr cznika instalacji produktów TECHNONICOL SHINGLAS i/lub
obowi zuj cych przepisów budowalnych, a tak e z u ycia nieodpowiedniej izolacji paroszczelnej, wentylacji lub izolacji
cieplnej.
3.4. Uszkodze wynikaj cych z nieprzestrzegania dobrych praktyk dotycz cych napraw dachu lub korzystania z akcesoriów
i komponentów niezalecanych przez Producenta.
3.5. Uszkodze wynikaj cych z wprowadzenia zmian po instalacji produktu, w tym instalacji wyposa enia, malowania lub
stosowania rodków czyszcz cych.
3.6. Uszkodze wynikaj cych z osiadania i ruchów budynku, zniekszta cenia, zniszczenia, przemieszczenia, wyboczenia lub
p kni cia pod o a dachu, cian lub fundamentów budynku.
3.7. Uszkodze wynikaj cych z nieprawid owej wentylacji poddasza/dachu.
3.8. Naturalnej zmiany odcienia lub odbarwienia granulek w czasie oraz zmiany odcienia lub zmiany kolorów gontów
dachowych zawieraj cych niebieskie granulki.
3.9. Zmiany odcienia, ciemnienia lub odbarwienia spowodowanego przez grzyby, ple nie, glony, porosty lub wszelkie inne
zanieczyszczenia, równie spowodowanego przez wszelkie materia y organiczne na dachu.
3.10. Odbarwienia gontów bitumicznych spowodowanego kontaktem z czynnikami chemicznymi i cementem lub tynkami
cementowymi.
! Producent zaleca wspó prac z zaufanymi i do wiadczonymi wykonawcami konstrukcji dachowych, którzy potrafi prawid owo
zainstalowa materia y oraz udzieli odpowiedniej gwarancji na swoje prace.
Producent zastrzega sobie prawo do przerwania wytwarzania dowolnych produktów lub ich zmiany (w tym modyfikacji receptury
mieszania kolorów gontów dachowych) bez informowania Kupuj cych/W a cicieli. Producent nie ponosi odpowiedzialno za
jakiekolwiek konsekwencje zaprzestania wytwarzania lub zmiany w specyfikacji produktów, które mog mie wp yw na produkty
Kupuj cego/W a ciciela. Producent nie ponosi odpowiedzialno ci w przypadku, gdy produkty zamienne (dostarczone w ramach
zg oszenia reklamacyjnego) nie odpowiadaj oryginalnym cz ciom Kupuj cego z powodu dzia ania czynników atmosferycznych
lub zmian produkcyjnych. W przypadku planowanej wymiany produktu TECHNONICOL SHINGLAS, którego produkcja zosta a
wstrzymana lub zmieniona, Producent zastrzega sobie prawo do dostarczenia Kupuj cemu zamiennika o podobnej jako ci i
cenie. Producent, wed ug w asnego uznania, oszacuje ilo materia ów wymaganych do naprawy ujawnionych wad.

COUNTRY

50

15

RANCHO

30

10

MIDA QUADRO

30

10

* Okres gwarancji jest liczony od daty zakupu przez ostatecznego Kupuj cego.

Pe na gwarancja
W przypadku stwierdzenia wad w produktach TECHNONICOL SHINGLAS wynikaj cych z naruszenia technologii produkcji
(omówionych w niniejszym dokumencie) w okresie pe nej gwarancji, Producent wed ug w asnego uznania wymieni wadliwe
produkty i zwróci koszty zwi zane z ich wymian lub zwróci koszt wadliwych produktów wraz z kosztami zwi zanymi z ich
wymian .
Koszt wymiany produktów zostanie okre lony na podstawie standardowych cen w miejscu, gdzie produkty s zamontowane.
Ca kowity zakres odpowiedzialno ci Producenta w ca ym okresie pe nej gwarancji ogranicza si do kosztu wymiany wadliwych
produktów, w tym kosztu produktów i prac nad pokryciem dachowym (koszt prac zwi zanych z usuni ciem pokrycia dachowego,
utylizacji I monta u).
WA NE: Pe na gwarancja jest wa na tylko pod warunkiem, e wymagane papy podk adowe zostan po o one na ca ej
powierzchni dachu, zgodnie z przewodnikiem po instalacji gontów bitumicznych TECHNONICOL SHINGLAS. W przypadku braku
zgodno ci z wymaganiami Producenta dotycz cymi stosowania papy podk adowej, maksymalny zakres odpowiedzialno ci
Producenta w okresie pe nej gwarancji jest ograniczony w ramach ogólnego okresu gwarancji do zamortyzowanego kosztu
materia ów pokry dachowych (nie obejmuje to kosztu prac dachowych przy usuwaniu, utylizacji I monta u).

Ogólna gwarancja
Po up ywie pe nego okresu gwarancji, maksymalna odpowiedzialno Producenta zostanie ograniczona do zamortyzowanego
kosztu materia ów dachowych (nie obejmuje to kosztu prac dachowych przy usuwaniu, utylizacji I monta u).
Odszkodowanie nale ne oblicza si proporcjonalnie do ogólnego okresu gwarancji w nast puj cy sposób:
Odszkodowanie do wyp aty = koszt materia ów do pokry dachowych*(1 ( CLAIM
A.PERIOD)* ), gdzie
Koszt materia ów do pokry dachowych to koszt w dniu zakupu;
to liczba pe nych lat od daty zakupu do zdarzenia powoduj cego roszczenie (data z o enia reklamacji przez
CLAIM
Kupuj cego) ;
to pe ny okres gwarancji maj cy zastosowanie do produkt w (kolumna b );
A.PERIOD
c to wspó czynnik redukcji stosowany od daty ko cowej pe nego okresu gwarancji (kolumna c ).

Tabela. 2
Kolekcja
TECHNONICOL SHINGLAS

Okres pe nej gwarancji, lata*

Czynnik redukcji

a

b

c

ATLANTIC

15

1/45

CONTINENT

15

1/45

WESTERN

15

1/40

JAZZ

15

1/35

COUNTRY

15

1/35

RANCHO

10

1/20

MIDA QUADRO

10

1/20

4. Procedura zg aszania roszczenia
4.1 Nie wolno instalowa uszkodzonych pokry dachowych!
4.2 W razie ujawnienia wad, Kupuj cy musi poinformowa Producenta w ci gu dwóch (2) tygodni po wykryciu problemu,
wysy aj c e-mail na adres claims@tn.ru.
4.3 Roszczenie uwa a si za z o one po otrzymaniu nast puj cych dokumentów:
dokumentu potwierdzaj cego zakup,
wiadectwa gwarancji,
skróconego opisu roszczenia Kupuj cego z podaniem problemu i ilo ci wadliwych produktów,
kolorowych zdj wad, pokrycia dachowego, wentylacji, budynku i pomieszcze .
Kupuj cy otrzyma powiadomienie Producenta potwierdzaj ce z o enie roszczenia.
4.4 Kierownik ds. roszcze mo e za da od Kupuj cego dostarczenia, na koszt Kupuj cego, dodatkowych informacji, zdj
lub próbek do testów. Je eli Kupuj cy nie dostarczy Producentowi danych dodatkowych informacji w ci gu trzydziestu (30)
dni, roszczenie uznaje si za wycofane, a oficjalne powiadomienie o nim zostanie wys ane na adres kontaktowy wskazany
przez Kupuj cego w reklamacji.
4.5 Na danie Kupuj cy zapewni przedstawicielowi Producenta dost p do obiektu w celu kontroli i oceny wad lub
uszkodze .
4.6 Roszczenie nale y rozstrzygn ci gu 30 dni od przes ania.

