GARANTIJOS SERTIFIKATAS
UAB Monier 30 metų garantija betoninėms stogo čerpėms
Pirkėjas:
Pristatymo adresas:
Stogdengys:
Užsakymo / sąskaitos nr.:
Pristatymo data:
Gaminys:

Zanda

Kiekis: vnt.

Pirmiau nurodytoms pristatytoms stogo čerpėms mes suteikiame 30 metų gaminio garantiją.
1. Garantijos trukmė
Ši garantija galioja 30 metų nuo UAB Monier pirmiau paminėtų betoninių stogo čerpių užsakymo
pristatymo dienos.
2. Gaminiai, kuriems taikoma ši garantija
Gaminiai, kuriems taikoma ši garantija, yra UAB Monier pristatytos paprastosios ir specialiosios
betoninės čerpės.
Garantija netaikoma priedams iš plastiko, metalo ar kitų medžiagų.
3. Garantijos apimtis
Jei garantijos galiojimo laikotarpiu paprastosios arba specialiosios betoninės čerpės įskyla nuo šalčio dėl
gamyklinio defekto, vadinasi, toks gaminys neatitinka standarto LST EN 490:2012 atsparumo šalčiui
reikalavimų arba toks gaminys nebuvo pakankamai atsparus ir sandarus, kaip reikalaujama pagal minėtą
standartą, todėl UAB Monier prisiima atsakomybę pagal 4 punkte toliau nurodytus įsipareigojimus.
Garantija taikoma tik atskirų paprastųjų arba specialiųjų čerpių sandarumui, bet ne stogo sandarumui
kaip visumai.
Ši garantija suteikia teises pagal taikomus ir galiojančius įstatymus ir neriboja jokių garantijos turėtojo
teisių.
4. Gaminiai su defektais
Atsižvelgiant į tai, kad UAB Monier per 10 metų nuo pristatymo dienos priima rašytinius skundus dėl
paprastųjų arba specialiųjų čerpių defektų, UAB Monier įsipareigoja apmokėti naujų čerpių, kurios yra
pakeičiamos vietoje čerpių su defektais, pristatymo bei darbo išlaidas, išardant senąsias ir įdedant
naująsias čerpes.
UAB Monier pasilieka teisę savarankiškai nustatyti, kas atliks čerpių montavimo darbus, išardys senąsias
čerpes su defektais ir paklos naująsias čerpes.
Jei bendrovė Monier gauna raštišką skundą vėliau kaip praėjus 10 metų, bet anksčiau nei 30 metų nuo
pristatymo dienos, UAB Monier pasiūlo pristatyti naujas čerpes, skirtas čerpėms su defektais pakeisti.

Skundai dėl gaminių, kuriems taikoma ši garantija, turi būti pateikti per tinkamą laikotarpį, bet ne vėliau
kaip per šešis (6) mėnesius po to, kai buvo aptiktas defektas.
Siekiant pakeisti naująsias čerpes, kai jos pristatomos kaip aprašyta pirmiau, garantija taikoma tik tada,
jei tokios čerpės įėjo į pirminio pristatymo apimtį.
UAB Monier įsipareigojimai pagal šią garantiją galioja, jei buvo laikomasi UAB Monier montavimo
nurodymų, stogas yra uždengtas tinkamai ir jei jis yra prižiūrimas pagal UAB Monier pateiktus priežiūros
nurodymus.
5. Garantijos apribojimai
Garantija taikoma tik tiems montavimo veiksmams, kurie išvardinti 4 punkte. Vėliau atsiradę nuostoliai,
prastovos ar kiti netiesioginiai nuostoliai, kylantys dėl gaminio su defektu, kuriam taikoma ši garantija,
taip pat asmens sužalojimas ir turtinė žala nėra kompensuojami atsižvelgiant į taikomus ir galiojančius
įstatymus.
6. Garantijos perleidimas
Garantija gali būti perleista ir galioja kiekvienam garantiniu laikotarpiu esančiam pastato, kuriam buvo
sumontuotos čerpės, savininkui.

______________________________________
(Vardas, Pavardė, pareigos, parašas)

