GWARANCJA NA SYSTEM INSTALACYJNY PLASTBOR
PPHU PLASTBOR, Przesmyckiego 66, 05-500 Piaseczno - Producent (gwarant).
1) Niniejsza gwarancja dotyczy systemu PLASTBOR - elementy systemu /rury PPR, rury PPR-AL-PPR, rury
PPR-FG-PPR oraz kształtki PPR (zwanych dalej: produkt), zakupionego:
2) Gwarancją nie są objęte narzędzia do montażu produktu.
3) Gwarancji udziela się na okres 5 lat od daty zakupionego produktu przez nabywcę na podstawie
dokumentu faktura/dokument WZ. Okres naprawy produktu nie przedłuża okresu, na jaki została
udzielona gwarancja.
4) Gwarant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji w stosunku do korzystającego z gwarancji, o ile
odpowiedzialność ta zostanie uznana przez ubezpieczyciela, z którym gwarant zawarł umowę
ubezpieczenia a w/w umowa nie wyłącza w danym przypadku odpowiedzialności ubezpieczyciela wobec
gwaranta.
5) Z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń zawartych w umowie ubezpieczenia jaką gwarant zawarł z
ubezpieczycielem, gwarant zobowiązuje się w ramach udzielonej gwarancji wyłącznie do - wg wyboru
gwaranta: albo bezpłatnej naprawy produktu albo jego wymiany na nowy albo zwrotu kosztów
poniesionych przez korzystającego z gwarancji na usunięcie, demontaż wadliwego produktu, montaż,
dostawę i ponowne ułożenie produktu.
6) Z zastrzeżeniem ust. 4, gwarant z tytułu odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji, nie jest
zobowiązany do jakichkolwiek innych świadczeń, jak te wskazane w ust. 5. Odpowiedzialność gwaranta
nie obejmuje roszczeń z tytułu szkód powstałych na skutek wadliwości montażu produktu. W
szczególności gwarancja nie obejmuje obowiązku zapłaty odszkodowania z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania, odszkodowania za utracone korzyści (w tym z tytułu przerwy w
użytkowaniu, unieruchomienia lub przerw w działaniu przedsiębiorstwa), odszkodowania z tytułu
zmniejszenia wartości rzeczy lub jakichkolwiek innych szkód (bezpośrednich lub pośrednich).
7) Gwarant z tytułu odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji, zobowiązany jest do świadczeń
wskazanych w ust. 5. których wartość nie przekracza kwot określonych w umowie ubezpieczenia jaką
gwarant zawarł z ubezpieczycielem.
8) W przypadku naprawy produktu, gwarant ma prawo korzystać z usług osób trzecich.
9) Gwarancją nie są objęte uszkodzenia (wady) produktu:
a) powstałe w wyniku niewłaściwego montażu, projektowania lub użytkowania produktu, w
szczególności w przypadku dokonania w/w czynności niezgodnie z zaleceniami gwaranta w tym
wytycznymi stosowania zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z
tworzyw sztucznych" lub ogólnie uznanymi regułami sztuki budowlanej,
b) w przypadku dokonywania zmian, przeróbek lub innej ingerencji w produkt,

c) w przypadku gdy do montażu instalacji zostaną użyte inne produkty (rury lub złączki) niż objęte
niniejszą gwarancją,
d) powstałe w wyniku nieprawidłowego transportu lub przechowywania produktu,
e) których istnienie kupujący mógł ujawnić w chwili odbioru produktu przy dołożeniu należytej
staranności,
f) które nie powstały wyłącznie w wyniku wadliwości materiałów użytych do produkcji produktu i
błędów produkcyjnych,
g) których zbadanie w sposób określony w ust. 10 jest niemożliwe lub znacznie utrudnione,
h) określone w umowie ubezpieczenia jaką gwarant zawarł z ubezpieczycielem jako wady lub
uszkodzenia, za które ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności,
i) powstałe w wyniku innych przyczyn niezależnych od gwaranta, w tym zdarzeń losowych oraz działań
lub zaniechań osób, za które gwarant nie ponosi odpowiedzialności.
10) W przypadku zgłoszenia roszczeń z tytułu gwarancji, korzystający z gwarancji zobowiązany jest do
zgłoszenia wad produktu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 7 dni od dnia w którym
korzystający mógł wykryć wadę produktu, pod rygorem traty uprawnień i roszczeń z niniejszej gwarancji.
Do zgłoszenia, w którym winien zostać wskazany produkt oraz opis jego wad, korzystający winien
dołączyć dowód zakupu towaru, jego zdjęcie w instalacji, próbki oraz wszelkie żądane przez gwaranta
załączniki i informacje. Istnienie wad produktu i ich kwalifikacje ustala się z udziałem obu stron.
Korzystający z gwarancji zobowiązany jest do zapewnienia gwarantowi odpowiednich warunków do
zbadania produktu oraz jego ewentualną wymianę lub naprawę. Gwarant ma prawo do ustalenia
istnienia wad produktu i ich kwalifikacji w inny sposób niż poprzez bezpośrednie oględziny produktu.
11) Wszelkie spory mogące powstać w związku z niniejszą gwarancją między gwarantem a korzystającym z
niniejszej gwarancji, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego danego dla siedziby
gwaranta, na podstawie Polskiego prawa materialnego i procesowego.

