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I. ZASADY OGÓLNE
Zakłady Tworzyw Sztucznych GAMRAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle przy
ul. Mickiewicza 108 zwane Gwarantem udzielają dwunastoletniej gwarancji na zakupione
elementy systemów orynnowania „Gamrat Magnat” w zakresie trwałości barwy.
II. WARUNKI GWARANCJI
Gwarancji udziela się Nabywcy na okres 12 lat od daty zakupu.
Gwarancja jest ważna tylko dla systemów rynnowych zamontowanych na terenie Polski.
W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji zmiany barwy elementów systemu
z winy producenta, Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia do punktu
zakupu lub do innego wskazanego przez siebie punktu, wyrobów wolnych od wad
w miejsce wyrobów wadliwych.
4. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek:

niewłaściwego obchodzenia się z wyrobem

uszkodzeń spowodowanych przez zdarzenia losowe

uszkodzeń spowodowanych przez osoby trzecie
5. Gwarancja nie obejmuje elementów metalowych.
6. Gwarancja nie obejmuje sytuacji, gdy elementy systemu rynnowego różnią się od siebie
połyskiem.
7. Gwarant zastrzega sobie prawo zaprzestania produkcji wyrobu, jego modyfikacji oraz
zmiany palety kolorystycznej.
8. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności, gdy w przypadku wymiany produktu będzie się on
różnił połyskiem od pozostałych wcześniej zamontowanych elementów systemu
rynnowego.
9. W przypadku stwierdzenia wady systemu rynnowego polegającej na zmianie barwy,
Nabywca zobowiązany jest niezwłocznie złożyć pisemną reklamację u bezpośredniego
sprzedawcy, podając opis rodzaju zastrzeżeń. Do w/w pisma należy dołączyć kopię
niniejszej gwarancji oraz faktury zakupu.
10. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących
w przedmiocie sprzedaży.
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III. OBOWIĄZKI GWARANTA
Gwarant określi pisemnie tok postępowania reklamacyjnego w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia
zgłoszenia do GAMRAT SA celem wykonania w odpowiednim terminie obowiązku wynikającego
z niniejszej gwarancji.

Zakłady Tworzyw Sztucznych
GAMRAT Spółka Akcyjna
ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło
tel. +48 13 491 60 00, fax +48 13 491 50 94
e-mail: gamrat@gamrat.com.pl
www.gamrat.pl
Warunkiem prawidłowego funkcjonowania systemów rynnowych Gamrat jest prawidłowy, zgodny
z instrukcją montaż.
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