ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ на продуктите DARVOLEX
Производителят дава 10 години ограничена гаранция
на продукти и конструкции* Darvolex – Клас А
при спазена точна инструкция за монтаж и нормални експлоатационни условия.
I.ГАРАНЦИЯТА ВАЖИ
чл.1. Срещу изгниване, нацепване и структурно разрушение, причинено от мухъл или насекоми.
II. ГАРАНЦИЯТА НЕ ВАЖИ
чл.2. За конструктивнии елементи, монтирани по начин, несъответстваш на инструкцията за монтаж на продукти Darvolex.
III. УСЛОВИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Производителят не е отговорен и гаранцията не важи в следните случаи:
чл.3. Неправилен монтаж и неспазване на необходимите инструкции, включително препоръчителните фуги;
чл.4. Нарушаване цялостта на профилите при транспортиране или удар;
чл.5. Акумулация на мухъл породена от небрежна експлоатация;
чл.6. Деформации или счупвания породени от напречни или надлъжни разрези по време на монтаж, които нарушават структурния дизайн
на профила;
чл.7. Използване на конструкцията като самостоятелен носещ сегмент или промишлена настилка;
чл.8. Нарушаване цялостта на конструкцията, в резултат на природни стихии (земетресения, наводнения, пожари и др.);
чл.9. Промяна на цвета или избледняване;
чл.10. Разместване или изкривяване на повърхността, върху която е инсталирана конструкцията;
чл.11. Нормално износване при експлоатация, не надвишаваща стойностите от техническата спецификация на продукта;
чл.12. При преместване на конструкцията на друг обект;
чл.13. При дефекти, появили се в следствие на ремонтни работи върху материала;
чл.14. Обезцветяване, в следствие на агресивна външна околна среда, замърсяване и други;
чл.15. Повреждане, в следствие на употреба на химикали или други субстанции;
чл.16. Повреди, в следствие на използване на гореща струя вода върху материала;
чл.17. Използване на бои или лакове за третиране на повърхността;
чл.18. Промяна в климатичните условия ( от - 25°С до + 50ºС);
чл.19. Неправилно съхранение от страна на дистрибуторите на продуктите с марка Darvolex;
чл.20. Надраскване на повърхността при почистване;
чл.21. Повреди, причинени при удар с твърди предмети;
чл.22. Гаранцията за конструкцията Darvolex се анулира при наличие на ръжда.
IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ АНУЛИРАЩИ ГАРАНЦИЯТА:
чл.23. Гаранцията за конструкция Darvolex се анулира, когато включва: основен профил Darvolex с дължина над 4 метра и подложен
профил Darvolex с дължина над 4 метра.
чл.24. Производителят не е отговорен за инсталационни или други разходи направени от купувача, или други продукти използвани в
комбинация с Darvolex.
чл.25. Злоупотреби, използването за приложения, промени или третиране по непредназначен от производителя начин.
V. ПРЕПОРЪКИ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА DARVOLEX:
- Конструкцията се почиства само с вода. Не се позволява използването на твърди почистващи средства като четки, гъби и др.
- При натрупване на сняг, конструкцията се почиства, за да се избегнат повреди при циклично замръзване и размръзване.
VI. ГАРАНЦИЯТА СЕ ПРИЗНАВА САМО В СЛУЧАЙ, ЧЕ СЕ ПРЕДСТАВИ:
- Оригинално гаранционно свидетелство, издадено при закупуването на продукта;
- Оригинал или копие на фактура, доказваща произхода на продукта;
- Приемно-предавателен протокол за извършен монтаж, съобразен с инструкциите на производителя.
VII. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ ПО КОНСТРУКЦИЯТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ГОДИНИТЕ ЕКСПЛОАТАЦИЯ:
Darvolex – Клас А
Искане по години
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* Конструкция Darvolex включва основен и подложен профил (или метален поцинкован профил с минимални дименсии 40/30/2,5 мм.),
клипсове и видии.

