PRODUCENT POKRYĆ DACHOWYCH
Krzysztof Janoszek
ul. Rolnicza 13, 42-160 Krzepice
REGON: 240763864 NIP: 5741924214

DOKUMENT GWARANCYJNY
Karta gwarancji na arkusze blachy z powłoką poliestrową mat marki GLINMET, z przeznaczeniem
na zewnętrzne pokrycia dachowe i ścienne, przy długości arkusza nieprzekraczającego 6,5 metrów oraz
stosowaniu odpowiedniej konserwacji.

I. Definicje:
Pojęcia opatrzone dużą literą i wymienione w niniejszym dokumencie będą miały następujące znaczenia:
(a) „Gwarant” –Krzysztof Janoszek, działający pod nazwą GLINMET Krzysztof Janoszek, REGON:
240763864 NIP: 5741924214, adres: ul. Rolnicza 13, 42 – 160 Krzepice (zwany również:
„GLINMET”);
(b) „Kupujący” – klient indywidualny, niebędący płatnikiem VAT;
(c) „Strony” – strony umowy gwarancyjnej tj. Gwarant i Kupujący;
(d) „Gwarancja

techniczna”

–

gwarancja

wytrzymałości

surowca

na

perforację

rdzy

i nieprzerdzewienie surowca;
(e) „Gwarancja na estetykę powłoki lakierniczej” – gwarancja odporności powłoki lakierniczej na
łuszczenie oraz nietypowe zmiany koloru; „gwarancja na estetykę powłoki lakierniczej” nie
oznacza w szczególności gwarancji odporności powłoki na zmiany koloru wynikające
z oddziaływania promieni UV;
(f) „Towar” – arkusze blachy z powłoką poliestrową mat.

II. Okres gwarancji:
Podstawowy: 2 lata.
Rozszerzony: do 10 lat gwarancji technicznej i do 5 lat gwarancji na estetykę powłoki lakierniczej.

III. Warunki gwarancji jakości:
1.

Gwarant udziela gwarancji technicznej na blachy z powłoką poliestrową mat przy stosowaniu
odpowiedniej konserwacji oraz gwarancji na estetykę powłoki lakierniczej na okres podstawowy.
Podstawowy okres gwarancji wynosi 2 lata, licząc od dnia wystawienia faktury VAT przez GLINMET.

2.

Gwarant udziela gwarancji technicznej na blachy z powłoką poliestrową mat przy stosowaniu
odpowiedniej konserwacji oraz gwarancji na estetykę powłoki lakierniczej na okres rozszerzony
w przypadku uprzedniego złożenia prawidłowo wypełnionego formularza gwarancyjnego oraz
przedłożenia faktury lub innego dokumentu potwierdzającego zakup blach w GLINMET, nie później
niż w terminie 3 miesięcy od daty sprzedaży towaru. Rozszerzony okres gwarancji wynosi: do 15 lat
gwarancji technicznej i do 5 lat gwarancji na estetykę powłoki lakierniczej, licząc od dnia wystawienia
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faktury VAT przez GLINMET. Formularz gwarancyjny wraz z załącznikami należy wypełnić w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie przesłać na adres siedziby GLINMET.
3.

Gwarancja obejmuje zniszczenia powłoki arkuszy blach w przypadku łuszczenia, nietypowej zmiany
kolorów lub perforacji spowodowaną korozją blach w standardowych kolorach, w środowisku o
klasie korozyjności C1 (norma PN-EN ISO 12944-5).

Nietypową zmianą kolorów jest zmiana do:
- 8 jednostek CIE Lab w okresie 2 lat,
- 16 jednostek CIE Lab w okresie 3 lat lub
- 20 jednostek CIE Lab w okresie 5 lat.

Gwarancja nie obejmuje w szczególności zmian kolorów spowodowanych m.in. nasłonecznieniem,
upływem czasu lub spowodowane nieprzestrzeganiem warunków określonych w niniejszym
dokumencie gwarancji. Gwarancja nie obejmuje równomiernej zmiany połysku, odcienia,
intensywności koloru lub zmian wyglądu pokrycia, będących wynikiem zabrudzenia kurzem, sadzą
lub spowodowanych czynnikami atmosferycznymi, jak również naturalnego starzenia się produktu.

Klasa korozyjności C1, według kategorii korozyjności PN-EN ISO 12944-5, oznacza środowisko
typowe dla klimatu umiarkowanego, przy zastosowaniu ogrzewanych budynków w otoczeniu
czystej, niezanieczyszczonej atmosfery.

Ustalenia w zakresie zniszczeń dokonywane są na podstawie pomiarów przeprowadzonych na
czystych powierzchniach.

4.

Gwarancja obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do arkuszy blach powlekanych marki GLINMET
używanych do pokrycia dachu lub zewnętrznych ścian budynków.

5.

Gwarancja nie obejmuje arkuszy blach narażonych na działanie czynników zwiększających ryzyko
korozji lub używanych w wysoce agresywnych środowiskach, w szczególności:
– narażonych na działanie związków chemicznych: kwasów, soli, gazów agresywnych, a nadto dymu,
popiołu, sadz kominowych, pyłów węglowych, pyłów cementowych, opadów substancji zawierających
związki siarki, powietrza z obecnością dużego stężenia soli, odchodów zwierzęcych,
– narażonych na ciągły kontakt z wodą,
– narażonych na działanie wysokich temperatur,
– narażonych na uszkodzenia mechaniczne,
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– pozostających w kontakcie z ziemią, betonem, mokrym cementem, mokrym drewnem lub
przedmiotami

skorodowanymi,

miedzią

oraz wodą

spływającą

ze

skorodowanych

lub

miedzianych powierzchni, a także innymi wilgotnymi powierzchniami.
6.

Gwarancja nie dotyczy towaru zakupionego w promocji oraz towaru oznaczonego jako II gatunek.

7.

Gwarancja obowiązuje wyłącznie, gdy długość arkusza nie przekracza 6.5 mb. Gwarancja obowiązuje,
jeżeli uszkodzenie powłoki blachy przekracza 5% całkowitej powierzchni arkusza.

8.

Gwarancja obowiązuje, jeżeli pochylenie połaci dachowych jest większe niż 14°, a woda może
swobodnie spływać ze wszystkich powierzchni pokrytych blachą.

9.

Gwarancja obowiązuje, jeżeli promienie zgięcia są zgodne z danymi technicznymi produktów marki
GLINMET oraz jeżeli arkusz blachy nie jest narażony na silne wyginanie, gwarancja nie obejmuje
miejsc tłoczenia blachodachówki

10. Gwarancja obowiązuje, jeżeli blachy są składowane oraz zamontowane przy pomocy odpowiednich
elementów mocujących i narzędzi. Składowanie blach w miejscu przewiewnym i nienasłonecznionym
nie może przekraczać okresu dłuższego niż 30 dni. Folię ochronna z arkuszy blachy należy usunąć
w terminie do 30 dni od wydania towaru.
11. Gwarancja obowiązuje, jeżeli do montażu pokrycia zastosowano odpowiednie zamocowania i środki
uszczelniające, w zależności od klasy korozyjności.
12. Gwarancja obowiązuje, jeżeli systematycznie usuwano nagromadzony brud i inne osady z arkusza
blachy, a także jeżeli miejsca osłonięte przed deszczem były systematycznie oczyszczane w
profesjonalny sposób.
13. Gwarancja obowiązuje, jeżeli przynamniej raz w roku przeprowadzono przegląd i ewentualną
konserwację dachu przez firmę specjalizującą się w tej branży udokumentowaną rachunkiem lub
faktura VAT.
14. Gwarancja obowiązuje, jeżeli montaż, coroczny przegląd i konserwacja zostały przeprowadzone w
sposób profesjonalny i udokumentowany fakturą VAT lub innym dokumentem.
15. Gwarancja obowiązuje, jeżeli nie doszło do uszkodzenia blachy substancją uszczelniającą oraz montaż
pokrycia został wykonany w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu towaru.
16. Gwarancja nie obowiązuje, jeżeli arkusz blachy i jego powłoka są uszkodzone mechanicznie lub
chemicznie. Gwarancja nie obowiązuje, jeżeli na arkuszu blachy wykonywano poprawki malarskie.
17. Gwarancja nie obowiązuje, jeżeli arkusz blachy jest przechowywany lub montowany w styczności
z wilgocią lub w jej sąsiedztwie, jak również w pobliżu materiałów żrących lub materiałów mogących
spowodować korozję galwaniczną, a nadto jeżeli arkusz blachy pozostawał w styczności z mokrym
cementem, mokrym drewnem, glebą lub innymi mokrymi powierzchniami.
18. Gwarancja na estetykę powłoki lakierniczej nie obowiązuje w przypadku użytkowania blach
niezgodnie z przeznaczeniem, a w szczególności zastosowania do czyszczenia ich powierzchni
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agresywnych, kwaśnych lub alkalicznych środków myjących i jeżeli wyrób został narażony nawet na
krótkotrwały kontakt z agresywnymi środkami chemicznymi (np. opary siarki, amoniak, kwasy,
tłuszcze itp.)
19. Gwarancja nie obejmuje krawędzi cięcia, 15 cm od krawędzi cięcia oraz część blachy przy tłoczeniu
lub gięciu blachy na kąt większy niż 70°.
20. Gwarancja nie obejmuje korozji na stronie wewnętrznej blach.
21. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji wygasają, jeżeli cięć blachy dokonano za pomocą szlifierek
kątowych lub jakichkolwiek innych narzędzi wywołujących efekt termiczny.
22. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji wygasają, jeżeli Kupujący podjął naprawę we własnym
zakresie. Gwarancja nie obejmuje w szczególności wad spowodowanych przez podjęcie naprawy
przez Kupującego we własnym zakresie.

IV. Uprawnienia i obowiązki Stron.
1.

Na podstawie niniejszej gwarancji Kupującemu przysługuje żądanie dokonania naprawy rzeczy
objętej gwarancją, dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrotu wartości rzeczy w całości lub w
części na warunkach określonych poniżej.

2.

Uprawnienia wymienione w ust. 1 przysługują Kupującemu zarówno z tytułu gwarancji udzielonej na
okres podstawowy jak i gwarancji udzielonej na okres rozszerzony.

3.

Kupujący i Gwarant wspólnie ustalą przyczyny wad jakościowych. W razie wątpliwości strony
zlecą rzeczoznawcy stwierdzenie przyczyn ich powstania. W przypadku, gdy strony nie dojdą do
porozumienia w zakresie wyboru rzeczoznawcy, uprawnionym

do

jednostronnego

wyboru

rzeczoznawcy będzie Gwarant. Powstałe w ten sposób koszty pokryte zostaną przez obie strony po
połowie.
4.

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji pod rygorem utraty uprawnień wynikających z niniejszej
gwarancji jest:
- zgłoszenie roszczenia gwarancyjnego Gwarantowi, pisemnie, natychmiast po jego stwierdzeniu, nie
później niż w ciągu 14 dni od dnia wykrycia wady, na adres Gwaranta;
- załączenie wymaganych dokumentów wskazanych w niniejszej gwarancji; w szczególności faktury
VAT z tytułu montażu pokrycia (stanowiącej dowód dla producenta surowca), faktury VAT sprzedaży
towaru , dokumentu gwarancyjnego z pieczęcią i podpisem Gwaranta, dowód wykonania montażu
blachy z datą i pieczęcią wykonawcy oraz faktura lub inny dokument potwierdzający wykonanie
pokrycia;
- przedstawienie numeru zamówienia towaru;
- umożliwienie bezpośredniego dostępu i zbadania towaru, co do którego zostało zgłoszone
roszczenie gwarancyjne.
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5.

Gwarant zastrzega sobie prawo do dokonania inspekcji uszkodzonej blachy na miejscu i naprawienia
zaobserwowanej wady poprzez dostarczenie farby naprawczej, pomalowanie lub wymianę
uszkodzonego elementu na inny arkusz blachy.

6.

Prawo wyboru sposobu naprawienia blachy przysługuje Gwarantowi. Produkt zostanie naprawiony
w zakresie odpowiednim do jego wieku.

7.

Gwarant dostarczy Kupującemu towar wolny od wad wyłącznie w przypadku, gdy korozja
spowodowała przecieki arkuszy blachy objętych gwarancją.
8.

Zakres odpowiedzialności Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji ograniczony jest wyłącznie do
wartości nominalnej towaru, ustalonej na podstawie przedłożonej przez Kupującego faktury VAT,
pomniejszonej o amortyzację w wysokości 5% rocznie i nie obejmuje jakichkolwiek strat
bezpośrednich lub pośrednich, powstałych na skutek uszkodzeń, których dotyczy gwarancja.

9.

Po upływie 2 lat od daty sprzedaży towaru, wartość towaru zostanie ustalona przez producenta
surowca (hutę) lub w razie odmowy huty przez firmę glinmet.

10. Po upływie 2 lat od daty wykonania montażu, dla uwzględnienia roszczeń z tytułu gwarancji,
wymagana jest udokumentowana historia konserwacji pokrycia.
11. Gwarant wykona obowiązki wynikające z niniejszej gwarancji w terminie 14 dni od dnia dostarczenia
arkuszy blach przez Kupującego albo od dnia udostępnienia przez Kupującego wbudowanych arkuszy
blach. Naprawa zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem dostępnego w czasie realizacji naprawy
asortymentu Gwaranta, co może spowodować różnice w kształcie i kolorze, w porównaniu z
oryginalną, pierwotną blachą.
12. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
13. Gwarancja na wskazany okres może być przyznana jedynie klientowi indywidualnemu, nie będącego
płatnikiem VAT, z którymi zawarcie umowy sprzedaży zostało udokumentowane fakturą VAT.
14. Gwarancja obowiązuje od dnia wystawienia faktury VAT i nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień Kupującego przysługujących mu na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach
konsumenta (Dz. U. z 2017r., poz. 683) lub ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U z
2017r., poz. 459).

Okres gwarancji dla rodzaju agresywności środowiska:
Klasyfikacja środowiska

Gwarancja techniczna

Gwarancja estetyczna

C-1

15 Lat

5 Lat

C-2

8 Lat

3 Lat

C-3

BRAK

BRAK

C-4

BRAK

BRAK

C-5

BRAK

BRAK
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FORMULARZ GWARANCYJNY

1.
Informacje o Sprzedawcy/ Wykonawcy:
Pełna nazwa: .................................................................................................................................................................................................
Adres: ..............................................................................................................................................................................................................

2.
Informacje o Kupującym:
Pełna nazwa: .................................................................................................................................................................................................
Adres: ..............................................................................................................................................................................................................

3.
Informacje o miejscu inwestycji:
Nazwa Inwestora: .......................................................................................................................................................................................
Charakter obiektu: .....................................................................................................................................................................................
Adres: ..............................................................................................................................................................................................................

4.
Informacje o sprzedanych wyrobach:
Typ blachodachówki/trapezu:........................................................... , ilość m2 .............................; nr zam. ................................
Typ powłoki: .................................................................................................................................................................................................

5.
Terminy: (gwarancja liczy się od dnia wystawienia faktury)
Data rozpoczęcia obowiązywania gwarancji: .................................................................................................................................
Data wygaśnięcia gwarancji: .................................................................................................................................................................

6.
Czas trwania gwarancji: .................................................. lat (słownie: ..................................................................................... lat)

Podpis Sprzedawcy:

Podpis Kupującego:

............................................................

............................................................

