G W A R A N C J A na produkty WPC marki GlobalDeck
PPUH EURO-PLAST R. Waldowski, z siedzibą w Ciechocinku 87-720 przy ul. Bema 146,
(dalej: „Producent”), udziela gwarancji na zakupione:



deski kompozytowe: DKP 25, DKP 28, DKP 32, DKP 36, LAW, LAW2 i podest PAD,
deski elewacyjne: EL 190, EL 120

na warunkach określonych poniżej.
WARU NKI

GWARAN CJ I

1. Producent gwarantuje dostawę Produktów wolnych od wad fabrycznych.
2. Gwarancja udzielana jest tylko i wyłącznie na wady tkwiące w produktach.
3. Gwarancja dotyczy tylko Produktów sprzedanych i zamontowanych na terenie krajów: Polska, Niemcy, Austria, Czechy,
Słowacja.
4. Okres gwarancji liczy się od dnia sprzedaży Produktów przez Producenta, zgodnie z dowodem zakupu (paragon lub
faktura VAT).
5. Udziela się gwarancji na zakupiony Produkt tylko pod warunkiem całkowitego uregulowania ceny sprzedaży za produkt
objęty zgłoszeniem reklamacyjnym.
6. Udziela się gwarancji na Produkty nie zamontowane tylko pod warunkiem zgłoszenia wady w terminie 14dni
kalendarzowych od dnia ich dostawy.
7. Gwarancji podlegają Produkty prawidłowo zamontowane, zgodnie z przeznaczeniem, wymogami zawartymi w
instrukcji montażu oraz prawidłowo użytkowane.
8. Producent udziela gwarancji na okres:
 2 lat na deski kompozytowe: DKP 25, DKP 28, DKP 32, DKP 36, LAW, LAW2 i podest PAD,
 2 lat na deski elewacyjne: EL 190, EL 120,
w zakresie:
 pęknięć (z wyłączeniem pęknięć powstałych na skutek obciążenia udarowego lub uszkodzeń
mechanicznych);
 deformacji;
 zachowania właściwości mechanicznych,
zwracając uwagę Nabywcy na fakt, iż Produkty
kompozytowe ze względu na znaczną zawartość włókien drewna zachowują się w eksploatacji bardzo
podobnie do naturalnych Produktów drewnianych, przy jednoczesnym zachowaniu znacznie wyższej
odporności na działanie czynników zewnętrznych.
 25 lat na deski kompozytowe i elewacyjne: DKP 25, DKP 28, DKP 32, DKP 36, LAW, LAW2, podest PAD, EL 190,
EL 120 w zakresie:
 gnicia oraz butwienia wynikającego z bezpośredniego oddziaływania grzybów i bakterii;
 niszczenia wynikającego z działania owadów.
9. Gwarancja Producenta nie obejmuje:
 zmian fizycznych i estetycznych będących wynikiem normalnej eksploatacji Produktu (zużycia);
 uszkodzeń i odkształceń mechanicznych Produktów będących wynikiem uderzenia, obciążenia udarowego
lub obciążeń statycznych;
 zmian w wymiarach Produktów nie przekraczających 1% ich wymiarów nominalnych, niezależnie od ich
przyczyny;
 tolerancji wysokości w produktach poddawanych dodatkowej obróbce szczotkowania, szlifowania lub cięcia
nie przekraczającej wartości 30%;
 zmian fizycznych i estetycznych będących wynikiem zastosowania w montażu elementów niewchodzących w
skład Produktów marki GlobalDeck (np. użycia elementów montażowych innego producenta);
 zmian fizycznych i estetycznych oraz zmian geometrii zamontowanych Produktów będących wynikiem
niewłaściwego przygotowania powierzchni pod montaż, niewłaściwego osadzenia Produktów lub ruchu
terenu;
 różnic estetycznych, w szczególności kolorystycznych, względem opisów i zdjęć Produktów zawartych w
materiałach reklamowych oraz względem próbek Produktów okazywanych w ramach działań
marketingowych;
 zmian fizycznych i estetycznych Produktów będących wynikiem działania zanieczyszczonych czynników
środowiskowych, w szczególności wody i powietrza, oraz sił wyższych (tj. tornada, lawiny, pożaru, powodzi,
huraganu, gradu, kwaśnych deszczy, trzęsień ziemi, osiadania gruntu, uskoków podłoża, wyładowań
elektrostatycznych itp.);
 różnic fizycznych i estetycznych Produktów, w szczególności takich jak zmiana koloru, struktury czy odcienia,
będących wynikiem upływu czasu, ekspozycji na warunki atmosferyczne i procesów starzenia (sezonowanie i
patynowanie);



zmian koloru Produktów w pierwszych miesiącach użytkowania (sezonowanie). Zmiany te są wynikiem
naturalnego sezonowania produktów kompozytowych (np: zmiana koloru włókien drewna na kolor żółty). Nie
jest to wadą produktu. Tempo i skala procesu stabilizacji koloru są uzależnione od warunków
atmosferycznych panujących w miejscu użytkowania;
 różnic kolorystycznych pomiędzy Produktami z różnych partii produkcyjnych;
 miejscowych zmian kolorystycznych i estetycznych spowodowanych bezpośrednim kontaktem ze
środowiskiem agresywnym tj;
 zanieczyszczenie czynników środowiskowych,
 substancje żrące,
 lakiery,
 impregnaty,
 farby,
 środki czyszczące,
 tłuszcze.
10. Producent nie ponosi odpowiedzialności, gdy w przypadku wymiany produktów będą one się różniły odcieniem
koloru od wcześniej dostarczonych i/lub zamontowanych.
11. Producent zastrzega sobie prawo do zaprzestania produkcji produktów, ich modyfikacji i zmiany kolorystyki.

PROCEDURA

GWARANCYJNA

1. Zgłoszenia gwarancyjnego do Producenta dokonuje się za pomocą Formularza Zgłoszeniowego Producenta
znajdującego się na stronie internetowej www.globaldeck.pl, przesyłając go:
 pocztą elektroniczną na adres: biuro@globaldeck.pl,
 lub pocztą na adres Producenta: ul. Bema 146, 87-720 Ciechocinek.
2. Podczas zgłaszania roszczeń należy dołączyć: kopię dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT) oraz dokumentację
zdjęciową.
3. Gwarancja wygasa, jeżeli wada Produktów nie zostanie zgłoszona zgodnie z procedurą w formie
pisemnej/elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia jej wykrycia.
4. Producent określi szczegółowy tok postępowania w terminie 21 dni roboczych od dnia wpłynięcia do niego
prawidłowego, pełnego zgłoszenia reklamacyjnego.
5. Producent, jako gwarant zastrzega sobie prawo oceny i kwalifikacji wad.
6. Producent zastrzega sobie prawo do oględzin produktu w miejscu jego składowania lub montażu, a ich
uniemożliwienie skutkować może nieuwzględnieniem zgłoszenia.
7. Producent ma prawo do zażądania od podmiotu zgłaszającego wady Produktów dodatkowej dokumentacji
fotograficznej w formie drukowanej lub elektronicznej, przedstawiającej wady Produktów będące podstawą roszczeń
gwarancyjnych.
8. Zgłaszający wady Produktów jest zobowiązany do pozostawienia Produktów i ich zabezpieczenia w stanie
nienaruszonym po ujawnieniu się wady, aż do czasu rozstrzygnięcia zgłoszenia reklamacyjnego przez Producenta.
Dokonywanie jakichkolwiek prób usunięcia wady może skutkować nieuwzględnieniem zgłoszenia reklamacyjnego. Nie
można demontować reklamowanych produktów do czasu przyjazdu na wizję lokalną i/lub rozstrzygnięcia zgłoszenia
reklamacyjnego.
9. W przypadku wykrycia wady Produktu przed jego montażem (wada widoczna już przed montażem), należy zaniechać
montażu wadliwego produktu do czasu rozstrzygnięcia zgłoszenia reklamacyjnego przez producenta.
10. W przypadku uwzględnienia zgłoszenia reklamacyjnego producent może;
 obniżyć cenę produktu,
 lub wymienić na produkt wolny od wad,
 lub może dostarczyć produkt zastępczy o podobnych właściwościach (w przypadku braku możliwości wymiany na
taki sam produkt),
 lub zwrócić cenę Produktu – w przypadku gdy wymiana pociągła by dla Producenta nadmierne koszty.
11. W przypadku uznania roszczeń gwarancyjnych zwracany towar musi być przygotowany do odbioru oraz
zabezpieczony i zapakowany tak, aby umożliwić sprawny, bezpieczny załadunek i transport, zgodnie z wymaganiami
Producenta.
12. Wszelkie dodatkowe koszty, poza kosztami transportu Produktów, poniesione przez Nabywcę (montaż, demontaż,
składowanie itp.) nie są objęte gwarancją.
13. Producent nie pokrywa żadnych dodatkowych kosztów czy strat związanych ze stosowaniem jego produktów.
14. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby Producenta.
15. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów o rękojmi za
wady rzeczy sprzedanej.

