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gwarancji a także w zakresie sposobu oraz wymagań dotyczących prawidłowego utrzymania powierzchni dachu 

udziela producent. 

5. Zgłoszenie reklamacji rozpoczyna bieg postępowania gwarancyjnego, jeżeli spełnia wszelkie wymogi formalne 

określone w niniejszych OWGP, w szczególności wskazane w rozdziale B. pkt. 1 i 2. 

6. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia wszczęcie postępowania gwarancyjnego z zastrzeżeniem 

pkt. 5. Producent może zawiesić rozpatrzenie reklamacji, jeżeli w trakcie postępowania reklamacyjnego nastąpią 

okoliczności powodujące konieczność zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, w szczególności producenta 

półproduktów lub laboratorium. Wówczas, poinformuje zgłaszającego reklamację o konieczności zawieszenia 

postępowania oraz dokona jego wznowienia niezwłocznie po otrzymaniu opinii podmiotu zewnętrznego. Zawieszenie 

postępowania może być dokonane nie później, niż w terminie 14 dni od wszczęcia postępowania gwarancyjnego. 

7. Reklamacja jest rozpatrywana w formie pisemnego oświadczenia, które zawiera:  

a) oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację,  

b) datę sporządzenia oświadczenia,  

c) datę wszczęcia postępowania,  

d) informacje charakteryzujące produkt podlegający reklamacji,  

e) oświadczenie gwaranta o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji,  

f) oświadczenie gwaranta o sposobie naprawy wady. 

g) uzasadnienie,  

h) wykaz dowodów,  

i) informację o uzyskaniu opinii podmiotu zewnętrznego,  

j) pouczenie w zakresie użytkowania produktu. 

C. Środki prawne 

1. BLACHDOM PLUS zastrzega sobie prawo do dokonania u Klienta wizji lokalnej w celu potwierdzenia istnienia 

zgłoszonej wady Produktu. 

2. Zakres odpowiedzialności firmy BLACHDOM PLUS wynikającej z niniejszej gwarancji ograniczony jest wyłącznie do 

wysokości kwoty netto faktury sprzedaży przez firmę BLACHDOM PLUS pomniejszonej o amortyzację w wysokości 7% 

rocznie. 

3. W przypadku uzasadnionej reklamacji Producent gwarantuje usunięcie wady poprzez: dostarczenie kupującemu 

wolnego od wad arkusza w zamian za uszkodzony lub dostarczenie lakieru naprawczego do zakonserwowania 

wadliwych miejsc Produktu lub wypłacenie równowartości kwoty za wadliwy element Produktu pomniejszonej o 

amortyzację roczną w wysokości 7%.  

4. Wszelka odpowiedzialność producenta, za niebezpośrednie lub wynikłe w konsekwencji straty, lub uszkodzenia 

każdego rodzaju, poniesione lub doznane przez kupującego w skutek wady Produktu, jest wyłączona. Wymiana, 

naprawa lub ponowne dostarczenie Produktu nie przedłuża terminu pierwotnej gwarancji na pozostałą część 

zakupionego towaru. 

5. W przypadku uzasadnionej reklamacji prawo decyzji o sposobie usunięcia wady przysługuje producentowi czyli 

BLACHDOM PLUS. 

  

D. Postanowienia ogólne 
1. Ta gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z 

umową. 

2. W przypadku, gdy kupującym jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, wyłączone jest obowiązywanie 

postanowień 556-581 kodeksu cywilnego. 

3. Gwarancja ma zastosowanie jedynie na terytorium Polski i podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nim 

powinna być interpretowana. 

4. Niniejsze warunki gwarancji zastępują wszelkie inne dotychczasowe. 

5. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych OWGP pozostawałby w sprzeczności z postanowieniami 

obowiązującego prawa, traci on moc obowiązującą a w jego miejsce, przepis powszechnie obowiązującego prawa 

stosuje się odpowiednio.  

6. Z zastrzeżeniem powyższych warunków i zasad niniejsza gwarancja dotyczy Produktów sprzedanych po 1 kwietnia 

2014 r. 
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