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Tropics® Decking, 20-letnia Ograniczona
Gwarancja Jakości
www.fiberon-europe.com
Przedmiotem gwarancji jest system tarasowy Fiberon. Gwarancji udziela się na okres dwudziestu (20) lat, licząc od daty zakupu przez pierwotnego nabywcę u
autoryzowanego dystrybutora wyrobów Fiberon Europe. Importer wyrobów Fiberon Europe (“Gwarant”) gwarantuje, że niżej wymienione Tarasy, Mocowania i
Balustrady będą odporne na powstawanie drzazg, rozwarstwianie, butwienie oraz uszkodzenia struktur alne wywołane rozkładem grzybów pod warunkiem, że są
użytkowane zgodnie z przeznaczeniem w warunkach mieszkalnych oraz, że zostały zainstalowane i są konserwowane zgodnie z zalec eniami producenta.
Systemy Tarasowe:
Klipsy:
Poręcze:

Fiberon System Tarasowy Professional
Klips Phantom Fiberon, Niewidoczny Klips Fiberon i Cobra Fastener®.
Poręcze Fiberon Horizon® Plus, Poręcze Fiberon Inspirations™ i Poręcze Fiberon Professional

Najlepsze efekty zapewnia stosowanie desek markowych lub dopuszczonych przez Fiberon i/lub niewidocznych klipsów montażowych wymienionych na naszej stronie
internetowej www.fiberon-europe.com. Niewidoczne mocowania marki Fiberon zostały opracowane dla zapewnienia optymalnego montażu systemów F iberon. Użycie
innych mocowań poskutkuje utratą gwarancji Fiberon, jeżeli uzna się, że uszkodzenia powierzchni tarasowej wynikają z zastosow ania niedopuszczonych mocowań.
Dopuszczone niewidoczne klipsy montażowe : Klips Fiberon Phantom, Niewidoczny Klips Fiberon i Cobra Fastener®.
Nabywca, chcąc uzyskać zadośćuczynienie z tytułu gwarancji, musi zgłosić swoje roszczenie importerowi wyrobów Fiberon Europe na piśmie w ciągu 30 dni od
stwierdzenia wady i przed przystąpieniem do naprawy. Pismo roszczeniowe powinno zawierać opis domniemanej wady i datę montażu wyrobu. Natychmiast po
stwierdzeniu jakiejkolwiek wady wyrobu Nabywca powinien wykonać na własny koszt prowizoryczną naprawę, aby ochronić swe mieni e przed ewentualną szkodą.
Nabywca musi wpuścić przedstawiciela Fiberon na teren posesji, gdzie materiał jest zainstalowany, aby umożliwić mu oględziny wadliwego wyrobu. Gwarancja
zapewnia użytkownikowi określone prawa, mogą mu także przysługiwać inne, specyficzne dla konkretnego kraju.
Roszczenie gwarancyjne Nabywcy wynikające ze sprzedaży, używania, składowania czy posiadania wyrobów
Fiberon (niezależnie czy powstanie roszczenia wynika z kontraktu, gwarancji, deliktu, odpowiedzialności
całkowitej, lub innych), w tym każde roszczenie, w razie stwierdzenia w wyrobie Fiberon którejkolwiek z wyżej
wymienionych objętej gwarancją wady, powinno być zaspokojone poprzez wymianę na nowy wyrób o wartości
równej wartości wadliwego materiału, zgodnie z tabelą Harmonogramu Gwarancji Fiberon. Wymieniany materiał
będzie pod względem koloru, wzoru i jakości jak najbardziej zbliżony do oryginalnego, jednak nie może my
zapewnić identycznego doboru, jeżeli kolory i wzory zmieniły się. Ponadto, użytkownik wyrazi zgodę na użycie
mocowań odpowiednich do ponownego montażu, niezależnie od pierwotnie zastosowanej techniki. Gwarant,
zamiast wymiany materiału, może zdecydować o częściowej refundacji pierwotnej ceny zakupu zgodnie z tabelą
Harmonogramu Gwarancji Fiberon gdy stwierdzi, że naprawa nie jest handlowo uzasadniona lub nie może być
wykonana w odpowiednim czasie.

Harmonogram
20-letniej Gwarancji Fiberon
Procent zwrotu
wartości wadliwego
Lata od zakupu
materiału
0-10
100%
10-12
80%
12-14
60%
14-16
40%
16-18
20%
18-20
10%

Aby uzyskać wymianę materiału, pierwotny nabywca musi przesłać kartę gwarancji, kopię oryginalnej faktury oraz zdjęcia wykryt ej wady na adres importera wyrobów
Fiberon Europe. Faktura musi być wystawiona przez autoryzowanego dystrybutora marki Fiberon lub profesjonalnego instalatora, musi zawierać (1) datę zakupu oraz
(2) wykazać, że ilość zakupionego materiału Fibron była większa niż reklamowana wadliwa powierzchnia.
Gwarant nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów montażu, demontażu i powtórnego montażu ani nie ma obowiązku odszkodowania pośredniego, przekraczającego
wartość szkody, za straty moralne i konsekwencyjnego. Fiberon nie udziela gwarancji, nie ponosi odpowiedzialności i nie uznaj e roszczeń gwarancyjnych w przypadku:
(1) niewłaściwego montażu wyrobów Fiberon i/lub nieprzestrzegania zaleceń instrukcji montażu, w tym również niezachowania odstępów; (2) użytkowania wyrobów
Fiberon w warunkach innych niż normalne warunki mieszkalne, lub niezastosowania się do zaleceń Fiberon i obowiązujących przep isów budowlanych; (3) ruchów,
przesuwania, zapadania i osiadania podłoża lub struktury, na której posadowiona jest konstrukcja Fiberon; (4) wad lub uszkodz eń spowodowanych przez strukturę
tarasu w konsekwencji zalegania wody, na skutek niewłaściwej instalacji, wykonawstwa, konserwacji lub naprawy; (5) działania siły wyższej (powodzi, huraganu,
trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna, itp.); (6) warunków środowiskowych : zanieczyszczenia powietrza, obecności pleśni, grzybów, itp.; (7) odbarwienia spowodowanego
przez substancje obce, jak brud, smar, tłuszcz, ostre chemikalia obecne w środkach czyszczących oraz wywołanego normalnymi warunkam i zewnętrznymi (naturalne
wykwity, wpływ światła słonecznego i warunków atmosferycznych, powodujący stopniowe blaknięcie kolorowych powierzchni, złuszczanie, wykwity wapienne, a także
zaleganie brudu i plam); (8) modyfikacji lub zmiany koloru wyrobów Fiberon (9) niewłaściwej obsługi, złego przechowywania, ob chodzenia się, bądź zaniedbania
wyrobów Fiberon przez Nabywcę lub osoby trzecie; (10) zwyczajnego zużywania lub (11) użycia innych niż dopuszczone przez Fiberon mocowań.
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ustalenie, czy wyroby Fiberon spełniają wymogi przepisów bezpieczeństwa i inny ch obowiązujących regulaminów.
Żadna osoba ani podmiot gospodarczy nie jest upoważniony przez Gwaranta do reprezentowania go lub składania deklaracji o jakości i wytrzy małości wyrobów Fiberon
innych, niż zawarte w niniejszej Ograniczonej Gwarancji, wszelkie zmiany wprowadzone będą w formie pisemnej z podpisem Gwaranta i Nabywcy. Niektóre kraje nie
dopuszczają ograniczenia czasu gwarancji i/lub wyłączenia czy ograniczenia przypadkowych lub wtórnych szkód, a zatem powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą
się nie stosować. Gwarancja zapewnia użytkownikowi określone prawa, mogą mu także przysługiwać inne, specyficzne dla konkretnego kraju.
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