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Warunki gwarancji na systemy VENTIFLEX®
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Ground-Therm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej Gwarantem, gwarantuje aktywność antybakteryjną
kształtek systemu VENTIFLEX® PLUS oraz wewnętrznej warstwy kanałów wentylacyjnych VENTIFLEX® VT-DN75 przez
okres 30 lat od wydania produktu Kupującemu (testowanej w akredytowanym laboratorium, zgodnie z normą ISO
22196:2007).
Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie.
Gwarant zobowiązany jest do realizacji obowiązków w ramach gwarancji, po przedstawieniu przez Kupującego dowodu
zakupu produktu.
Gwarant może odmówić wykonania obowiązków określonych w Karcie Gwarancyjnej w przypadku braku dowodu zakupu
produktu, stwierdzenia niezgodności danych w dokumentach, naniesienia poprawek lub skreśleń przez osoby
nieupoważnione.
Gwarant może odmówić wykonania obowiązków określonych w Karcie Gwarancyjnej w przypadku usunięcia lub
uszkodzenia oznaczeń produktu naniesionych przez Gwaranta przed wydaniem produktu Kupującemu.
W celu skorzystania z gwarancji Kupujący zobowiązany jest szczegółowo opisać wadę.
Kupujący zobowiązany jest, w celu umożliwienia kontaktu Gwaranta z Kupującym, podać adres poczty elektronicznej.
Gwarant będzie przesyłał adresowaną do Kupującego korespondencję, związaną z wykonaniem zobowiązań określonych w
Gwarancji, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Kupujący uznaje za skuteczne doręczenie korespondencji drogą
elektroniczną.
Kupujący zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Gwaranta wadliwy produkt.
Gwarancją nie są objęte:
a. uszkodzenia urządzeń wynikające z nieprawidłowego montażu, eksploatacji, konserwacji, obsługi,
przechowywania, użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. filtrów),
b. mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi awarie,
c. wady i uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej np. uderzenia pioruna, powodzi, korozji, przepięć sieci
elektrycznej, itp.,
Gwarant wykona obowiązki wynikające z udzielonej gwarancji w terminie 21 dni.
Termin wskazany w pkt 14 może ulec przedłużeniu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności o charakterze
siły wyższej.
Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Na podstawie niniejszej gwarancji Kupujący nie nabywa żadnych innych praw lub roszczeń niż te, które zostały mu wyraźnie
przyznane.
Wszelkie zmiany postanowień Gwarancji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Kupujący nie może przenieść na inną osobę uprawnień określonych w Gwarancji, przysługujących mu w stosunku do
Gwaranta.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Kupujący oświadcza, że zapoznał się z powyższymi warunkami i wyraża na nie zgodę.
miejscowość: ............................................................................, dnia ........................................................................
imię, nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………….….
podpis Kupującego: ………………………………………………………………………..
Brak zgody Kupującego na warunki gwarancji powoduje, że Gwarant nie będzie wykonywał zobowiązań określonych w Karcie Gwarancyjnej.
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