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GWARANCJA IMIENNA
serii I/20 nr 000000
Lindab Sp. z o.o. z siedzibą w Wieruchowie na warunkach,
o których mowa w niniejszym dokumencie, udziela gwarancji jakości na okres

20 lat
dla następujących produktów:
1. Blachy dachówkowe LINDAB Topline® w powłoce CLASSIC, CLASSIC MAT,
2. Blachy trapezowe LINDAB Coverline® w powłoce CLASSIC, CLASSIC MAT,
3. LINDAB Seamline® – blachy PLX cynkowane ogniowo i w powłoce alucynkowej,
blachy PLX aluminium w powłoce PE25
(zwanych dalej Produktem lub Produktami),
Lindab Sp. z o.o. z siedzibą w Wieruchowie gwarantuje, że w ww. okresie
liczonym od daty sprzedaży Produktu
(przez którą rozumie się datę wystawienia faktury VAT)
nie nastąpi korozja perforacyjna Produktu
w wyniku ewentualnych wad materiałowych lub produkcyjnych
DOKUMENTACJA WYKORZYSTANIA WYROBÓW Z BLACH LINDAB SP. Z O.O.
Przedmiot gwarancji (Produkt): ..................................................................
Zastosowanie przedmiotu gwarancji: ..........................................................
Imię i nazwisko nabywcy Produktu (Uprawniony z Gwarancji):............................
Adres i typ obiektu, gdzie zamontowano Produkt: ..........................................
Nr faktury Lindab: ..................................................................................
Nr faktury Dystrybutora: ...........................................................................
Data montażu: .......................................................................................
Firma montująca: ...................................................................................
Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem: ......................................................

Lindab Sp. z o.o.
Wieruchów, ul. Sochaczewska 144, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 250 50 50, fax +48 22 250 50 60
NIP: 8520400158, REGON: 810539628
KRS: 0000043661, Kapitał Zakładowy: 143 621 200,00 PLN
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
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lindab | we simplify construction

WARUNKI GWARANCJI
1.

Lindab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieruchowie, 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Sochaczewska 144, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000043661, posiadająca REGON 810539628, NIP: 8520400158, (dalej „Lindab”) gwarantuje podmiotowi (dalej
„Uprawniony z Gwarancji”), który nabył od Lindab lub od profesjonalnego dystrybutora produktów Lindab (dalej "Dystrybutor"), produkt wskazany
na tytułowej stronie niniejszej karty gwarancyjnej, dalej „Produkt”, że w okresie, na który udzielono gwarancji, nie nastąpi korozja perforacyjna
w Produkcie powstała w wyniku ewentualnych wad materiałowych lub produkcyjnych, dalej „Gwarancja”. Przez korozję perforacyjną uważa się
takie uszkodzenie Produktu, które polega na przerwaniu elementów metalowych na wylot, tj. ich przedziurawieniu, powstałego wskutek korozji,
czyli procesu stopniowego niszczenia materiału (w tym wypadku metalu), zachodzącego między jego powierzchnią i otaczającym środowiskiem. Nie
są objęte Gwarancją takie skutki korozji, które nie powodują powstania otworów w blasze.

2.

Gwarancja jakości dla Produktu obowiązuje na zasadach opisanych w niniejszej karcie gwarancyjnej, dalej „Karta Gwarancyjna”.

3.

Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

4.

Okres gwarancji wynosi 20 (dwadzieścia) lat od daty wystawienia przez Lindab lub Dystrybutora faktury potwierdzającej nabycie Produktu przez
Uprawnionego z Gwarancji.

5.

W ramach gwarancji Lindab zapewnia Uprawnionemu z Gwarancji usunięcie wad fizycznych Produktu objetych Gwarancją poprzez naprawę lub
wymianę Produktu na nowy wolny od wad objetych Gwarancją, przy czym:
a. wybór świadczenia przysługuje Lindab;
b. w wypadku gdy reklamacja zostanie zgłoszona Lindab w terminie pierwszych 5 lat trwania okresu Gwarancji Lindab pokrywa wszystkie koszty
usuniecia wad (naprawy lub wymiany);
c. w wypadku gdy reklamacja zostanie zgłoszona Lindab w okresie od 6 do 12 roku okresu trwania Gwarancji Lindab pokrywa 67% wszystkich
kosztów usuniecia wad (naprawy lub wymiany Produktu), a Uprawniony z Gwarancji 33% kosztów usuniecia wad (naprawy lub wymiany Produktu);
d. w wypadku gdy reklamacja zostanie zgłoszona Lindab w okresie od 13 do 17 roku okresu trwania Gwarancji Lindab pokrywa 33% wszystkich
kosztów usuniecia wad (naprawy lub wymiany Produktu), a Uprawniony z Gwarancji 67% kosztów usuniecia wad (naprawy lub wymiany Produktu);
e. w wypadku gdy reklamacja zostanie zgłoszona Lindab w okresie od 18 do 20 roku okresu trwania Gwarancji Lindab pokrywa 16% wszystkich
kosztów usuniecia wad (naprawy lub wymiany Produktu), a Uprawniony z Gwarancji 84% kosztów usuniecia wad (naprawy lub wymiany Produktu);
f. przed rozpoczeciem naprawy lub wymiany Lindab poinformuje Uprawnionego z Gwarancji o kosztach naprawy lub wymiany, a Uprawniony z
Gwarancji - jesli zobowiązany jes partycypowac w kosztach, możezrezydnować z naprawy lub wymiany skłądając Linab pismne oświadczenie
wterminei 14 dni od daty otrzymania kosztorysu naprawy lub wymiany;
g. usunięcie wad może polegać na wprowadzeniu takich zmian w Produkcie, aby po ich wprowadzeniu Produkt spełniał wszystkie właściwości, jakie
posiadał przed powstaniem wady.

6.

Gwarancja ma charakter gwarancji imiennej i udzielana jest Uprawnionemu z Gwarancji (wskazanemu na tytułowej stronie Karty Gwarancyjnej) na
podstawie pisemnego wniosku Uprawnionego z Gwarancji złożonego Lindab w terminie 60 dni od dnia nabycia Produktu od Lindab lub Dystrybutora.
Gwarancja doręczana jest Uprawnionemu z Gwarancji na jego pisemny wniosek.

7.

Gwarancja obejmuje jedynie odpowiedzialność z tytułu wad powstałych z przyczyn tkwiących w Produkcie i nie dotyczy wad będących następstwem
uszkodzeń mechanicznych powstałych po wydaniu Produktu Uprawnionemu z Gwarancji.

8.

Gwarancja obowiązuje dla Produktów sprzedanych na terenie Polski po 15 maja 2017 roku i zamontowanych na terenie Polski zgodnie z treścią
niniejszego dokumentu, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od daty nabycia Produktu przez Uprawnionego z Gwarancji, za którą datę uznaję
się datę wynikającą z faktury wystawionej przez Lindab, w wypadku nabycia Produktu przez Uprawnionego z Gwarancji od Lindab lub wystawionej
przez Dystrybutora w wypadku nabycia Produktu przez Uprawnionego z Gwarancji.

9.

Gwarancja jest ważna wyłącznie wówczas, gdy montaż Produktu nastąpił zgodnie z zastosowaniem technologii określonych przez Lindab i zgodnie z
instrukcjami dostępnymi na stronie www.lindab.com/pl, w punktach dystrybucyjnych Produktów, w siedzibie Lindab. lub wysłanymi przez Lindab
na pisemny wniosek Uprawnionego z Gwarancji skierowany do Lindab. Montaż Produktu musi być zgodny ze sztuką budowlaną (dekarską) oraz
obowiązującymi w dniu nabycia przez Uprawnionego z Gwarancji Produktu instrukcjami, a w szczególności z zachowaniem poniższych zasad,
technicznych zasad montażu:
a. Kąt nachylenia połaci dachu dla produktu Topline i Lindab SRP jest nie mniejszy niż 15°, kąt nachylenia połaci dachu dla produktu Coverline
jest nie mniejszy niż 7°, kąt nachylenia połaci dachu dla produktu PLX jest nie mniejszy niż 3°;
b. Zapewniona jest odpowiednia wentylacja pod blachą (to jest gwarantująca swobodny przepływ powietrza pomiędzy kalenicą, a dolną krawędzią
dachu);
c. Blachy, obróbki i akcesoria mocowane i łączone są za pomocą wkrętów samowiercących wyposażonych w uszczelki EPDM. Minimalna liczba
wkrętów wynosi 6 szt./m2;
d. Do cięcia blach można używać wyłącznie nożyc ręcznych lub elektrycznych. Zabronione jest używanie szlifierki kątowej oraz inn ych narzędzi
szybkoobrotowych rozgrzewających przy cięciu blachę do podwyższonej temperatury;
e. Po blasze należy chodzić wyłącznie w odpowiednio miękkim obuwiu, zawsze w dole fali w okolicach łat;
f. Bezpośrednio po montażu należy usunąć z pokrycia wszelkie ścinki blachy oraz opiłki powstałe podczas docinania arkuszy;
g. Wszystkie rysy i uszkodzenia powłoki oraz krawędzie blach należy zabezpieczyć farbą zaprawkową natychmiast po wykonaniu montażu;
h. Gwarancja obowiązuje, jeżeli transport, przechowywanie przed instalacją, instalacja i konserwacja po instalacji były wykonywane zgodnie z
odpowiednimi instrukcjami Lindab.

10. Gwarancja jest ważna, jeżeli do montażu użyto produktów sprzedawanych przez Lindab (blachy płaskie, wkręty, haftry, pozostałe akcesoria) oraz
narzędzi i elementów mocujących określonych w instrukcji montażu, cenniku, informacjach handlowych, stronie internetowej Lindab. Gwarancja
przestaje obowiązywać, jeżeli do montażu Produktu lub w jego najbliższym otoczeniu zostanie użyta jakakolwiek szlifierka szybkotnąca. Gwarancja
nie obowiązuje w przypadku nie zastosowania rozwiązań i materiałów innych niż sprzedawane przez Lindab.
11. Gwarancja obowiązuje tylko w przypadku stosowania produktów w środowisku o oddziaływaniu korozyjnym określonym odpowiednimi normami – w
przypadku Produktów stosowanych na zewnątrz w klasie C1-C4, a w przypadku Produktów stosowanych wewnątrz obiektu C1-C2. W przypadku, gdy
w danym miejscu panują warunki agresywne, bardzo sprzyjające korozji lub silnemu oddziaływaniu związków chemicznych (np. wysoka zawartość
soli lub amoniaku w atmosferze, stały kontakt z wodą lub powodującymi korozję czynnikami, substancjami chemicznymi, spoiwami, dymem,
popiołem, ziemią czy odchodami zwierząt itp.) gwarancja nie obowiązuje.
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12. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku styczności z metalami powodującymi korozję stykową (np. miedź czy przedmioty wykonane z
miedzi lub pokryte miedzią), mokrym betonem , pyłem cementowym, zaprawami klejowymi, mokrymi i zabezpieczonymi preparatami solnymi,
drewnem, ziemią, albo jakimikolwiek substancjami chemicznymi.
13. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku niezapewnienia: odpowiedniej wentylacji (montaż na łatach i/lub kontrłatach), swobodnego
odprowadzania wody deszczowej oraz nie usunięcia osadów i zanieczyszczeń z pokryć dachowych lub ściennych.
14. Gwarancja nie obejmuje jakichkolwiek szkód spowodowanych przez ekstremalne warunki pogodowe (np. burza gradowa, szkody spowodowane przez
burze, zamarzanie wody, nawisy śnieżne, itp.) oraz klęski żywiołowe.
15. Gwarancja nie obejmuje stabilności koloru i odcieni kolorów Produktów, w tym również na powierzchni Produktów, na których zastosowano farbę
zaprawową.
16. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku niewłaściwego wykorzystania Produktu.

PROCEDURA REKLAMACYJNA
17. Warunkiem rozpoznania reklamacji jest zgłoszenie Lindab na adres: ul. Sochaczewska 144, Wieruchów; 05 -850 Ożarów Mazowiecki, roszczenia z
tytułu gwarancji w formie pisemnej, nie później niż w okresie 3 miesięcy od ujawnienia się wady, z załączeniem faktury zakupu lub paragonu, Karty
Gwarancyjnej oraz udokumentowaniem wykonania - w terminie sześciu miesięcy od daty sprzedaży Produktu (Faktura, paragon, oświadczenie
firmy/osoby montującej pokrycie dachowe) - montażu Produktu na terenie Polski.
18. W celu wypełnienia zobowiązań gwarancyjnych Uprawniony z Gwarancji zapewni bezpłatnie odpowiedni, swobodny i bezpieczny dostęp do
zamontowanego Produktu/elementu Produktu przedstawicielowi Lindab lub osobie upoważnionej przez Lindab, w celu kontroli reklamowanego
Produktu, którego dotyczy reklamacja.
19. Uprawniony z Gwarancji zostanie poinformowany pisemnie o rozpatrzeniu reklamacji w ciągu 60 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji, a
jeżeli jest konsumentem w terminie 30 dni. W wypadku nieudostępnienia Produktu do weryfikacji istnienia zgłoszonych wad Lindab, terminy te
ulegają odpwiedneimu wydłużeniu.
20. Prawo wyboru sposobu usunięcia wady objętej gwarancją należy do firmy Lindab.
21. W przypadku uznania reklamacji Lindab, zapewni usunięcie wad Produktu (naprawę lub wymianę) w terminie wskazanym w formie pisemnej
Uprawnionemu z Gwarancji, nie dłuższym niż 90 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Nowe Produkty, których dotyczy roszczenie, zostaną
dostarczone w ilościach zgodnych z pierwotnym dokumentem zakupu. Gwarancja nie obejmuje kosztów montażu.
22. Odpowiedzialność Lindab ograniczona jest do wysokości kwoty faktury początkowej wystawionej przez firmę Lindab (tj. faktury, na mocy której
Lindab zbył Produkt Uprawnionemu z Gwarancji lub Dystrybutorowi, jesli Uprawniony z Gwarancji nabył Produkt od Dystrybutora).
23. Odpowiedzialność Lindab na mocy Gwarancji nie obejmuje żadnych bezpośrednich czy pośrednich strat (niezależnie od ich rodzaju) czy jakichkolwiek
szkód wychodzących poza te określone warunkami Gwarancji.
24. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi warunkami Gwarancji obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy
prawa polskiego.
25. Niniejsza Karta Gwarancyjna zniszczona lub z widocznymi śladami dokonywania poprawek jest nieważna.
26. W przypadku zaginięcia Karty Gwarancyjnej nie wydaje się duplikatu.

DLA KONSUMENTÓW:
27. Gwarancja wystawiona na rzecz Uprawnionego z Gwarancji, który nabył Produkt jako konsument (dalej "Konsument") nie wyłącza, nie ogranicza
ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi za wady Produktu na mocy przepisów Kodeksu Cywilnego.
28. W wypadku nieuwzględnienia przez Lindab reklamacji, Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczenia, w tym:


zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu
wynikłego z gwarancji jakości;



zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie
polubownego zakończenia sporu;



skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań
statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Uprawniony z Gwarancji potwierdza własnoręcznym podpisem, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszej gwarancji oraz aktualne instrukcje
montażu.
Klient potwierdza własnoręcznym podpisem, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszej Gwarancji.
Data……………………………. Podpis Klienta………………………………….
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