Zakład Produkcyjno - Budowlany

Sikorski, Sokołowski Spółka Jawna
Bród Mały 1 16-402 Suwałki
tel. 87 5650322 NIP:844-000-66-37

Firma BETONEX udziela gwarancji na okres 30 lat od daty sprzedaży towaru
Kupującemu
na rury ceramiczne stosowane w kominie
w zakresie odporności na:
• kwasy
• działanie wilgoci
• pożar sadzy
Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji mogą być realizowane po przedstawieniu przez Kupującego ważnej karty
gwarancyjnej
i rachunku potwierdzającego zakup kompletnego systemu kominowego
Dokument gwarancyjny numer:
GWARANCJA 30 LAT

Data wypełnienia karty gwarancyjnej i podpis:…………………………………………………………………….
Art. 1. Przedmiot gwarancji
1. Zakład Produkcyjno – Budowlany Betonex
udziela gwarancji jakości na sprzedawane ceramiczne proﬁle wewnętrzne zastosowane
w systemie kominowym Betonex o średnicach 180 i 200 mm.
2. Udzielającym gwarancji jest Zakład Produkcyjno – Budowlany” Betonex” Sikorski, Sokołowski Spółka Jawna z siedzibą
Bród Mały 1 16-402 Suwałki
Numer Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000296245
3. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji mogą być realizowane po przedstawieniu
przez Kupującego wypełnionej i podpisanej karty gwarancyjnej i rachunku potwierdzającego
zakup kompletnego systemu kominowego Betonex.
Art. 2. Zakres gwarancji
ZP-B Betonex udziela gwarancji na: odporność rur ceramicznych na kwasy, działanie wilgoci lub pożar sadzy (zgodnie z
normą PN-EN 1457).
Art. 3. Termin gwarancji
Gwarancji udziela się na okres 30 lat od dnia sprzedaży Kupującemu Systemu kominowego
bez względu na termin podłączenia komina do instalacji grzewczej.
Art. 4. Zakres terytorialny
Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 5. Warunki gwarancji
1. Montaż całego systemu kominowego zostanie przeprowadzony przez jednostkę
wykonawczą, która potwierdziła w protokole odbioru zgodność wykonania komina z
zasadami sztuki budowlanej i wymaganiami instrukcji montażu ﬁrmy Betonex.
2. Komin został dopuszczony do użytku przez Rejonowego Mistrza Kominiarskiego.
3. Zostały wykorzystane kompletne oryginalne akcesoria systemu kominowego

Betonex.
4. Przy montażu i użytkowaniu komina zostały spełnione warunki według obowiązujących
przepisów technicznych, w szczególności warunki rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121
poz. 1138 ze zm.) dotyczące okresowego czyszczenia przewodów kominowych oraz
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 2002 Nr 75
poz. 690 z późn. zm) .
5. W odniesieniu do komina wystawiono obowiązujący protokół rewizyjny (protokół o
stanie komina i podłączonych urządzeń).
6. Średnica komina została dopasowana do instalacji grzewczej, tj. do mocy pieca oraz
rodzaju paliwa.
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Art. 6. Wyłączenia gwarancji
1. Gwarancja nie obejmuje usterek wynikających z niewłaściwego zastosowania rur ceramicznych
wewnętrznych, w szczególności zastosowania ich niezgodnie
z przeznaczeniem.
2. Gwarancja nie obejmuje usterek powstałych w trakcie transportu, wynikających z
nieostrożnego rozładunku czy nieodpowiedniego przechowywania ceramicznych
proﬁli wewnętrznych. Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń mechanicznych.
3. Gwarancja nie obejmuje usterek powstałych w efekcie działania zjawisk atmosferycznych
i zewnętrznych, w szczególności pożaru, wybuchu i klęsk żywiołowych.
4. Gwarancja nie obejmuje usterek powstałych w wyniku
samodzielnej naprawy lub renowacji komina bez akceptacji dającego
gwarancję.
5. Gwarancja nie obejmuje usterek powstałych w wyniku zastosowania rur ceramicznych
wewnętrznych w kominach o charakterze przemysłowym.
Art. 7. Realizacja uprawnień gwarancyjnych
1. Zgłoszenie reklamacji do ZP-B Betonex musi nastąpić niezwłocznie po odkryciu wady.
2. Zgłoszenie musi być dokonane pisemnie i zawierać rodzaj uszkodzeń, miejsce powstania
szkody i datę sprzedaży.
3. Kupujący jest zobowiązany przedłożyć dokument w postaci podpisanej i wypełnionej
karty gwarancyjnej oraz rachunku potwierdzającego zakup towaru.
4. O uznaniu gwarancji i sposobie jej rozpatrzenia decyduje ZP-B Betonex.
5. W ramach gwarancji przysługuje jedynie roszczenie o zwrot kosztów zakupu towaru (systemu kominowego do kwoty
wskazanej na dokumencie zakupu.)
lub wymianę tego towaru na nowy. ZP-B Betonex nie odpowiada za szkody wynikłe w następstwie wady towaru, takie
jak naprawa, utrata zysku czy inne koszty, które zgłaszający roszczenia z tytułu
gwarancji jest zobowiązany ponieść w związku z wymianą lub naprawą wadliwych
proﬁli.
Odpowiedzialność ZP-B Betonex za wady ceramicznych proﬁli wewnętrznych nie
może przekroczyć wartości zakupu tego towaru.
Art. 8. Postanowienia końcowe
1. Gwarancja na kamionkowe proﬁle wewnętrzne nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani
nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
2. Instrukcje montażu dołączane są do systemu kominowego przy zakupie, lub też można otrzymać po zwróceniu się do
ZP-B Betonex czy też pobrać ze strony internetowej www.betonex.eu
3. Kupujący oświadcza, iż odebrał towar kompletny, sprawny i w dobrym stanie jakościowym
oraz, że akceptuje niniejsze postanowienia gwarancji.
4. Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle wykonywania niniejszej gwarancji rozstrzygane
będą przez sąd właściwy dla siedziby ZP-B Betonex .
-------------------------------------------------Jesteśmy uczestnikiem Programu
--------------------------------------------------
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