GWARANCJA
1. Na podstawie przedmiotowego dokumentu firma Muflesystem srl oświadcza, że wszystkie produkty
MufleDrain posiadają certyfikat zgodności z normą EN 1433-2008 oraz że zachowują zgodność w
zakresie bezpieczeństwa z dyrektywą europejską 89/106/CEE dotyczącą materiałów budowlanych i z
firma z certyfikatem jakości ISO 9001:2000

tego powodu posiadają oznaczenie CE.

2. Przedmiotowa gwarancja Muflesystem srl dla produktów MufleDrain posiada okres ważności 2 (dwóch)
lat w zakresie ich kształtu i funkcjonalności.

3. Gwarancja obowiązuje przy spełnieniu następujących warunków:

instalacja została przeprowadzona z zachowaniem pełnej zgodności z instrukcjami
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określonymi w katalogu MufleDrain i konkretnych arkuszach technicznych, które są
przekazywane na żądanie.

został zainstalowany cały system z oryginalnymi komponentami MufleDrain zgodnie z
przeznaczeniem oraz sposobem użycia wskazanym w katalogu MufleDrain.
4. Wymagane jest od sprzedawcy, aby ten przekazał swoim klientom jedynie tę gwarancję, którą
otrzymał od Muflesystem srl.

5. W momencie gdy ten warunek został naruszony, sprzedawca będzie jedyną osobą odpowiedzialną
względem klienta oraz względem firmy Muflesystem srl z tytułu wszelkich pośrednich lub
bezpośrednich szkód.
6.

Muflesystem srl nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek defektów
związanych z produktem wskutek jego nieodpowiedniego przechowywania, konserwowania,
manipulowania przy nim lub użycia jego komponentów w sposób nieprawidłowy.

7. Wymagane jest, aby sprzedawca odpowiednio poinformował Muflesystem srl listem poleconym o
wszelkich defektach wykrytych w produktach oraz ułatwił zbadanie wadliwego produktu.
8. W trakcie obowiązywania przedmiotowej gwarancji produkty wadliwe będą naprawione lub gdy jest to
niemożliwe - zostaną wymienione przez Muflesystem srl za darmo.
9. Gwarancja Muflesystem srl kończy się końcem przedmiotowej gwarancji.
10. Przedmiotowa gwarancja stanowi jedyną ważną gwarancję oraz nie istnieją jakiekolwiek inne gwarancje
jasno sprecyzowane lub dorozumiane.
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