GWARANCJA JAKOÂCI
Na dachówki RuppCeramika zakupione w Polsce w dniu
Model / kolor / iloÊç dachówek
Nr faktury:
Panu / Pani / Firmie:
Adres:
udzielamy

20 lat gwarancji
poczynajàc od daty zakupu. W okresie tym wydajemy bezp∏atnie loco zak∏ad wszystkie dachówki, które nie spe∏niajà wymagaƒ polskiej normy PN-EN 1304
odnoÊnie przesiàkliwoÊci i mrozoodpornoÊci. JednoczeÊnie udzielamy w okresie 5 lat od daty zakupu

dodatkowej gwarancji na odpornoÂå dachówek na dzia¸anie mrozu
W tym okresie odnoÊnie dachówek uszkodzonych na skutek dzia∏ania mrozu zobowiàzujemy si´ ponieÊç dodatkowo uzasadnione koszty: transportu, krycia
dachu, usuni´cia nieu˝ytecznych dachówek pod warunkiem, i˝ prace zostanà wykonane przez nas samodzielnie lub te˝ przez wskazanego przez nas wykonawc´.
Warunki Êwiadczeƒ z niniejszego dokumentu gwarancyjnego sà nast´pujàce:
1. Ewentualna wada musi zostaç nam niezw∏ocznie zg∏oszona pisemnie.
2. OdpowiedzialnoÊç z tytu∏u gwarancji obejmuje tylko wady powsta∏e z przyczyn tkwiàcych w przedmiocie sprzeda˝y.
3. Gwarancjà nie sà obj´te w szczególnoÊci:
- mechaniczne uszkodzenia spowodowane przez nabywc´ lub osob´ trzecià,
- uszkodzenia i wady powsta∏e na skutek naprawy podj´tej przez nabywc´ i/lub innà osob´ we w∏asnym zakresie,
- uszkodzenia dachówki, a tak˝e utrata w∏asnoÊci dachówki wywo∏ane si∏à wy˝szà (np. grad, burza) i/lub powsta∏e w nast´pstwie oddzia∏ywania czynników
mechanicznych, chemicznych.
4. OdpowiedzialnoÊç z tytu∏u gwarancji jest wy∏àczona, je˝eli nie mo˝emy uzyskaç mo˝liwoÊci dokonania ogl´dzin i zbadania ewentualnej wady.
5. Warunkiem udzielania niniejszej gwarancji jest prawid∏owe i fachowe u∏o˝enie dachówki zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, a tak˝e z zaleceniami Producenta dost´pnymi w jego siedzibie lub te˝ na jego stronie internetowej.
6. Roszczenia wykraczajàce poza Êwiadczenia oznaczone w niniejszym dokumencie gwarancyjnym sà niedopuszczalne.
7. Gwarancja na dachówki RuppCeramika obowiàzuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

dachówka RuppCeramika = bezpieczeƒstwo
W umowach konsumenckich gwarancja niniejsza nie wy∏àcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieƒ konsumenckich z powodu niezgodnoÊci towaru z umowà

Data
podpis i pieczàtka
sprzedawcy
Frank Schnieber
Prezes Zarzàdu

Podpis Klienta

Monier Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 26, 45-449 Opole, tel.: 077 541 20 00, fax: 077 541 20 09, www .  monier .  pl www .  r uppceramika .pl
NIP: 734-00-18-178, NIP UE: PL 7340018178, KRS: 0000097246 (Sàd Rejonowy w Opolu, VIII Wydzia∏ Gospodarczy KRS)
Kapita∏ zak∏adowy: 180 042 000 PLN

GWARANCJA JAKOÂCI
Na dachówki Braas zakupione w Polsce w dniu
Model / kolor / iloÊç dachówek
Nr faktury:
Panu / Pani / Firmie:
Adres:
udzielamy

30 lat gwarancji
poczynajàc od daty zakupu. W okresie tym wydajemy bezp∏atnie loco zak∏ad wszystkie dachówki, które nie spe∏niajà wymagaƒ polskiej normy PN-EN 490
odnoÊnie przesiàkliwoÊci i mrozoodpornoÊci. JednoczeÊnie udzielamy w okresie 30 lat od daty zakupu

dodatkowej gwarancji na odpornoÂå dachówek na dzia¸anie mrozu
W tym okresie odnoÊnie dachówek uszkodzonych na skutek dzia∏ania mrozu zobowiàzujemy si´ ponieÊç dodatkowo uzasadnione koszty: transportu, krycia
dachu, usuni´cia nieu˝ytecznych dachówek pod warunkiem, i˝ prace zostanà wykonane przez nas samodzielnie lub te˝ przez wskazanego przez nas wykonawc´.
Warunki Êwiadczeƒ z niniejszego dokumentu gwarancyjnego sà nast´pujàce:
1. Ewentualna wada musi zostaç nam niezw∏ocznie zg∏oszona pisemnie.
2. OdpowiedzialnoÊç z tytu∏u gwarancji obejmuje tylko wady powsta∏e z przyczyn tkwiàcych w przedmiocie sprzeda˝y.
3. Gwarancjà nie sà obj´te w szczególnoÊci:
- mechaniczne uszkodzenia spowodowane przez nabywc´ lub osob´ trzecià,
- uszkodzenia i wady powsta∏e na skutek naprawy podj´tej przez nabywc´ i/lub innà osob´ we w∏asnym zakresie,
- uszkodzenia dachówki, a tak˝e utrata w∏asnoÊci dachówki wywo∏ane si∏à wy˝szà (np. grad, burza) i/lub powsta∏e w nast´pstwie oddzia∏ywania czynników
mechanicznych, chemicznych.
4. OdpowiedzialnoÊç z tytu∏u gwarancji jest wy∏àczona, je˝eli nie mo˝emy uzyskaç mo˝liwoÊci dokonania ogl´dzin i zbadania ewentualnej wady.
5. Warunkiem udzielania niniejszej gwarancji jest prawid∏owe i fachowe u∏o˝enie dachówki zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, a tak˝e z zaleceniami Producenta dost´pnymi w jego siedzibie lub te˝ na jego stronie internetowej.
6. Roszczenia wykraczajàce poza Êwiadczenia oznaczone w niniejszym dokumencie gwarancyjnym sà niedopuszczalne.
7. Gwarancja na dachówki Braas obowiàzuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

dachówka Braas, inna ni˝ wszystkie
W umowach konsumenckich gwarancja niniejsza nie wy∏àcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieƒ konsumenckich z powodu niezgodnoÊci towaru z umowà

Data
podpis i pieczàtka
sprzedawcy
Frank Schnieber
Prezes Zarzàdu

Podpis Klienta

Monier Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 26, 45-449 Opole, tel.: 077 541 20 00, fax: 077 541 20 09, www .  monier .  pl www .  r uppceramika .pl
NIP: 734-00-18-178, NIP UE: PL 7340018178, KRS: 0000097246 (Sàd Rejonowy w Opolu, VIII Wydzia∏ Gospodarczy KRS)
Kapita∏ zak∏adowy: 180 042 000 PLN

