KARTA GWARANCYJNA
Płytki dachowe włókno-cementowe

ARDONIT / MONTANA
wersja 01/09/2012
Udzielający gwarancji:

Scheerders Van Kerchove's Verenigde Fabrieken nv (zwana dalej "SVK"),
z siedzibą pod adresem: B-9100 Sint-Niklaas, Aerschotstraat 114;
numer rejestracyjny spółki 0405.056.855, rejestr spółek w Dendermonde.

SVK udziela niniejszym gwarancji na płytki dachowe Ardonit i Montana
oraz akcesoria włóknocementowe pod warunkiem składowania,
postępowania, wykonywania prac, instalacji i konserwacji płytek i
akcesoriów SVK w sposób zgodny z najnowszą wiedzą i najlepszymi
praktykami oraz z wytycznymi wynikającymi z naszych najnowszych
obowiązujących specyfikacji technicznych (z którymi można zapoznać się
na naszej stronie internetowej: www.svk-materialy-budowlane.pl), w
normalnych warunkach atmosferycznych i warunkach eksploatacji.
Z zakresu niniejszej gwarancji, a tym samym z zakresu wszelkiej
odpowiedzialności SVK, wyłączone są wyraźnie:
• Zastosowania, które nie zostały zrealizowane w sposób zgodny z
wytycznymi technicznymi SVK, chyba że spółka SVK udzieliła odnośnego
pisemnego zezwolenia;
• Wszelkie zmiany wyglądu płytek, nie wpływające na ich zwykłą
eksploatację;
• Wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek okoliczności nadzwyczajnych,
np. gradu, wichury, burzy, powodzi, pożaru, spadających przedmiotów,
szkód chemicznych lub biologicznych oraz innych okoliczności o
charakterze siły wyższej;
• Wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek aktów wandalizmu,
nieprawidłowego użytkowania oraz nieprawidłowej lub niewystarczającej
konserwacji;
• Wszelkie zanieczyszczenia lub szkody spowodowane przez inne
materiały budowlane oraz przez wszelkie inne przyczyny zewnętrzne (np.
osiadanie budynku);
• Szkody powstałe w transporcie;
• Szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego składowania;
• Szkody objęte inną gwarancją lub polisą ubezpieczeniową;
• Wszelkie istotne lub pomniejsze szkody wtórne, utrata zysków,
poniesione straty, straty moralne, straty działalności lub czasu, a także
wszelkie inne dodatkowe i/lub pośrednie szkody lub straty.
Szkody oraz wszelkie inne okoliczności, które mogą skutkować
zrealizowaniem niniejszej gwarancji, będą zgłaszane SVK na piśmie w
ciągu 8 dni od daty wykrycia szkody, po czym SVK musi mieć stosowną
możliwość dojazdu i skontrolowania zakresu szkód na budowie. Niniejsza
gwarancja nie obejmuje szkód naprawionych w sposób niezgodny z
niniejszymi warunkami i bez pozwolenia SVK.
Firma SVK nie może być w żadnym wypadku pociągnięta do
odpowiedzialności w formie wypłaty kwoty wyższej niż ogólna suma
wstępnej faktury za sprzedane płytki Ardonit i Montana oraz akcesoria z
włóknocementu.
Do niniejszej gwarancji zastosowanie znajduje wyłącznie prawo belgijskie.
Wszelkie spory będą rozstrzygane przed sądami belgijskimi okręgu
Dendermonde, które są jedynymi sądami właściwymi. Niniejsza gwarancja
obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.

Gwarancja oferowana przez SVK składa się z dwóch elementów: gwarancji
na „produkty” i gwarancji na „kolory”.
Gwarancja na Produkty
Udziela się niniejszym gwarancji trwałości płytek dachowych Ardonit i
Montana oraz akcesoriów z włóknocementu na warunkach określonych
powyżej na okres 30 lat od daty dostawy. Okres ten nie może być
przerwany ani zawieszony. Realizacja przewidzianych w umowie prac
konserwacyjnych nie stanowi podstawy do przedłużenia ani odnowienia
okresu gwarancji.
Niniejsza gwarancja odnosi się do właściwości
zasadniczych, zgodnie z odnośnymi przepisami.

jakościowych

i

W przypadku stwierdzenia niezadowalającej jakości płytek dachowych
Ardonit lub Montana oraz akcesoriów z włóknocementu, wytwarzanych
przez firmę SVK, firma SVK wymieni wadliwe materiały na nowe lub
analogiczne, dostarczane na budowę z opłaconymi kosztami dostawy. SVK
nie ponosi jednak odpowiedzialności za koszty demontażu, instalacji,
wymiany, ani żadne inne ewentualne koszty. Jeżeli dane materiały nie są
już produkowane lub sprzedawane przez SVK lub jeśli nie są już dostępne,
SVK zobowiązuje się do zapewnienia alternatywy. SVK nie ponosi jednak
w takiej sytuacji odpowiedzialności, a klientowi nie przysługuje w związku z
powyższym odszkodowanie.
SVK zastrzega sobie prawo do naprawy uszkodzonych materiałów zamiast
ich wymiany w przypadku stwierdzenia, że w zaistniałych okolicznościach
istnieje odpowiednie rozwiązanie problemu.
B. Gwarancja na Kolory
SVK udziela 10-letniej gwarancji na kolory swoich płytek dachowych
Ardonit i Montana oraz akcesoriów z włókno cementu. Okres ten nie może
zostać przerwany ani zawieszony. Realizacja przewidzianych w umowie
prac konserwacyjnych nie stanowi podstawy do przedłużenia ani
odnowienia okresu gwarancji.
Gwarancja na kolory stanowi, że podstawowe wybarwienie płytek
dachowych Ardonit i Montana oraz akcesoriów z włóknocementu nie ma
prawa ulec zmianie w normalnych warunkach atmosferycznych, z
wyłączeniem normalnego procesu starzenia, nieuniknionego dla powłoki,
np. patyna warstwy zewnętrznej.
W przypadku wyjątkowych lub nadzwyczajnych zmian warunków
atmosferycznych lub środowiskowych, wpływających na kolor płytek, SVK
nie interweniuje w żaden sposób w oparciu o niniejszą gwarancję. SVK
ocenia w takim przypadku sytuację według własnego wyłącznego uznania.
W przypadku stwierdzenia nadzwyczajnego starzenia się koloru, przy
uwzględnieniu powyższych zastrzeżeń, SVK dokona naprawy warstwy
barwnej z wykorzystaniem wszelkich stosownych środków, w tym w razie
konieczności w drodze satynowania wszystkich odnośnych materiałów.

Należy każdorazowo zapoznać się z najnowszą wersją gwarancji i
dokumentacji technicznej. Dokumenty te można uzyskać na proste żądanie
lub ze strony internetowej www.svk-materialy-budowlane.pl. SVK zastrzega
sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznych w każdym czasie bez
uprzedzenia i bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności
odszkodowawczej.

Na warunkach określonych w Warunkach Gwarancji, udzielamy:
Pani/Panu/Firmie........................................................................................................

Na dostarczone w dniu
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Przez firmę
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Numer faktury
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30 lat gwarancji na produkt
15 lat gwarancji na kolor
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