GWARANCJA
BUDMAT® Bogdan Więcek, zwany dalej Gwarantem, udziela gwarancji na okres do*

30 lat

40 lat
Numer Gwarancji

Numer Gwarancji

Złoty Medal
MTP BUDMA 2010
dla Stalowego
Systemu Rynnowego
FLAMINGO

10 lat
Numer Gwarancji

Uwaga! Numer gwarancji należy zarejestrować na stronie www.budmat.com

Warunki gwarancji
1. Przedsiębiorstwo „BUDMAT” – Bogdan Więcek,
zwane dalej Gwarantem udziela 30-letniej gwarancji
na brak perforacji wskutek korozji oraz 15-letniej
gwarancji na zachowanie powłoki na stalowy system
rynnowy FLAMINGO produkowany przez Gwaranta
oraz 10-letniej gwarancji na brak perforacji wskutek
korozji na stalowy system rynnowy FLAMINGO
Magnelis®.
2. Gwarancja obejmuje zachowanie powłoki
wierzchniej oraz brak perforacji wskutek korozji
stalowego systemu rynnowego FLAMINGO
wytwarzanego przez Gwaranta z blach z powłokami
GreenCoat RWS produkowanych przez szwedzką hutę
SSAB oraz brak perforacji wskutek korozji na stalowy
system rynnowy FLAMINGO Magnelis® wytwarzanego
z blach typu Magnelis® produkowanych przez koncern
ArcelorMittal.
3. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu
towaru u Gwaranta.
4. Gwarancja obejmuje obszar Polski.
5. Gwarancja jest ważna, jeżeli zakupiony towar był
transportowany, przechowywany, zamontowany
i konserwowany zgodnie z zasadami opisanymi
w „Instrukcji montażu, transportu i przechowywania”
opracowaną przez Gwaranta, dostępną w punktach
sprzedaży Gwaranta lub na stronie internetowej
www.budmat.pl , jak również według najlepszych
standardów wykonawczych. Informacje zawarte na
powyższej stronie internetowej mogą ulegać zmianie,
co nie powoduje konieczności każdorazowego
informowania Klienta z tym zastrzeżeniem,
że informacje dostępne w dniu zakupu towaru
obowiązują przez cały okres udzielonej gwarancji.
6. Gwarancja jest ważna, jeżeli zakupiony towar został
zamontowany w środowisku o odpowiedniej kategorii
korozyjności wg PN EN na zewnątrz obiektu.
7. Gwarancja jest ważna, jeżeli zakupiony towar został
zamontowany nie później niż w ciągu 6 miesięcy od
daty wystawienia faktury,
8. Gwarancja obejmuje jedynie odpowiedzialność
z tytułu wad tkwiących w sprzedanych produktach
Gwaranta.

Zasady zagłaszania i rozpatrywania
reklamacji
1. Reklamacje gwarancyjne będą rozpatrywane pod
warunkiem możliwości identyfikacji produktu.
2. Reklamacje należy składać na piśmie w
nieprzekraczalnym terminie jednego miesiąca od
ujawnienia wady (dotyczy Konsumenta) lub dwóch
miesięcy od ujawnienia wady (dotyczy Przedsiębiorcy).
Reklamacje należy złożyć w punkcie zakupu towaru
u Dystrybutora lub u Gwaranta w przypadku, gdy punkt
sprzedaży Dystrybutora zaprzestał prowadzenia
działalności albo przesłać listem poleconym.
3. Za datę zgłoszenia reklamacji uznaje się datę
złożenia jej zgodnie z powyższym punktem lub datę
otrzymania listu poleconego.
4. Reklamacja jest zasadna, jeżeli zgłoszone wady
dotyczą co najmniej 5% powierzchni pojedynczego
elementu.
5. Niezbędnym warunkiem rozpatrzenia reklamacji
jest okazanie dowodu zakupu (rachunek/paragon
lub faktura).
6. Gwarant ustosunkuje się do reklamacji w terminie
14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia. Termin
rozpatrzenia reklamacji może być wydłużony o czas
wykonania dodatkowych badań laboratoryjnych.
7. Wybór sposobu rozpatrzenia reklamacji należy
do Gwaranta.

GreenCoat RWS Pro
30 lat na brak korozji perforacyjnej,
15 lat na zachowanie powłoki organicznej.

Klasa środowiska
na zewnątrz obiektu C1-C5.

40 lat gwarancji
GreenCoat RWS Pro BT
40 lat na brak korozji perforacyjnej,
15 lat na zachowanie powłoki organicznej.

Klasa środowiska
na zewnątrz obiektu C1-C5.

8. Kupujący zobowiązany jest do zapewnienia
swobodnego dostępu do reklamowanego produktu
osobom wyznaczonym przez Gwaranta.
9. Do czasu rozpatrzenia reklamacji Kupujący winien
zabezpieczyć reklamowany produkt przed
ewentualnymi dalszymi uszkodzeniami i stratami.
10. W przypadku uznania reklamacji Gwarant
zobowiązuje się do usunięcia wad w sposób, który
uzna za wystarczający lub dostarczenia rzeczy wolnej
od wad tego samego gatunku i parametrów
technicznych.

9. Gwarancja nie obejmuje:

11. Odpowiedzialność Gwaranta ograniczona jest do
wysokości kwoty faktury za reklamowany produkt
pomniejszonej o 3% za każdy rozpoczęty rok od daty
zakupu produktu.

• różnic w odcieniach poszczególnych elementów
systemu rynnowego, powłok, na których dokonano
poprawek lakierniczych z wykorzystaniem materiałów
innych niż zalecane przez Gwaranta,

12. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za żadne
szkody pośrednie i bezpośrednie faktycznie poniesione
przez Kupującego powstałe w wyniku realizacji
uprawnień wynikających z gwarancji.

• wyrobów zastosowanych w środowiskach silnie
agresywnych lub korozyjnych jak np.: w powietrzu
o wysokim stopniu zanieczyszczeń przemysłowych
lub gospodarczych, w atmosferze o dużym stopniu
zasolenia, w ciągłym kontakcie z chemikaliami
korozyjnymi, impregnatami do drewna powodującymi
korozję metali, w kontakcie z popiołem lub
rozżarzonymi fragmentami spalanych substancji,
korozyjnym dymem, pyłem cementowym oraz
zanieczyszczeniami pochodzenia zwierzęcego,
jak również wyrobów, które pozostawały w kontakcie
z przedmiotami skorodowanymi, elementami
wykonanymi z miedzi oraz z cieczą wypływająca z rur
miedzianych,

30 lat gwarancji

10 lat gwarancji
Magnelis®
10 lat na brak korozji perforacyjnej.

Klasa środowiska
na zewnątrz obiektu C1-C5.

Numer faktury sprzedażowej Dystrybutora

Numer faktury zakupowej Budmat

• wyrobów uszkodzonych mechanicznie, jak również
tych, których uszkodzenie jest wynikiem działania siły
wyższej, aktów wandalizmu itp.,
• wyrobów, z których nie usuwano osadów
i zanieczyszczeń, uniemożliwiających swobodny
przepływ wody,
• wyrobów, dla których nie zastosowano
odpowiednich mocowań i uszczelnień zalecanych
przez Gwaranta,

Gwarant

Dystrybutor

• wad powstałych wskutek użycia elementów
orynnowania innego producenta,
• wyrobów nie kontrolowanych i konserwowanych
zgodnie z zaleceniami Gwaranta.
Kupujący

