
Gwarancja

Gwarancja zapewnia 15-letnią ochronę przed korozją perforacyjną systemu rynnowego Baltic.

Gwarancja udzielana jest nabywcy na okres 15 lat

Gwarancja jest ważna jedynie z dokumentem sprzedaży oraz pod warunkiem, 
że produkt zamontowano w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty sprzedaży produktu, 

zgodnie  z instrukcją obowiązującą w chwili sprzedaży oraz w dalszym zakresie ze sztuką dekarską.

Rynny i rury spustowe powinny być co roku kontrolowane i oczyszczane z przedmiotów, 
które mogą być przeszkodą dla swobodnego przepływu wody.

Gwarancja jest ważna na terytorium Polski oraz krajów o zbliżonych warunkach klimatycznych.

Gwarant zastrzega sobie prawo do zaprzestania produkcji wyrobu, jego modyfikacji 
oraz zmiany palety kolorystycznej. 

Gwarancja traci swoją ważność w przypadku wykorzystania elementów orynnowania niezgodne 
z przeznaczeniem, niewłaściwego przechowywania lub transportu, wykonywania 

samodzielnych napraw lub przeróbek, cięcia elementów szlifierką kątową, niezabezpieczenia krawędzi 
ciętych farbą oraz w przypadku zastosowania elementów orynnowania innych producentów.

Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń blachy, uszkodzeń w wyniku działania 
siły wyższej lub zjawisk atmosferycznych oraz utraty trwałości koloru. 

Nie obejmuje także produktów użytkowych w środowisku korozyjnym lub agresywnym 
(np. środowisko o wysokim stopniu zasolenia, kontakt z chemikaliami korozyjnymi, 

styk z produktami miedzianymi  lub wodą z blach miedzianych.)

Reklamacje należy zgłaszać w punkcie sprzedaży, nie później niż 1 miesiąc od ujawnienia się wady, 
a osoba zgłaszająca reklamację powinna okazać dowód zakupu i kartę gwarancyjną. 

Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia nabywcy, wyrobu wolnego od wad w miejsce wadliwego.

Gwarant nie ponosi odpowiedzialności, gdy w przypadku wymiany produktu, będzie się on różnił odcieniem koloru 
lub połyskiem od oryginalnego. 

Gwarancja nie obejmuje odpowiedzialności za pośrednie i bezpośrednie szkody powstałe 
w wyniku wad  ponadto  co wymieniono wyżej. 

W zakresie nieregulowanym gwarancją zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a do rozstrzygania 
ewentualnych sporów sądem właściwym do rozpoznania sprawy będzie właściwy rzeczowo Sąd dla siedziby gwaranta.
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