
ТОВ «Isola Powertekk», ІНО: 255 35 412, місце знаходження: К Мразірнам 1303/16, 799 00 м. Оломоуц, компанія 
зареєстрована у Торговому реєстрі, веденому Міським судом в Празі, відділ С, вставка 176247 (далі лише «Надавач 
гарантії») надає згідно з положеннями § 2113 та подальшими положеннями закону № 89/ 2012 Зб. Цивільного кодексу 
нижче наведену гарантію якості (далі – «гарантія»).

Сфера дії
∙ Гарантія надається терміном на 30 років на черепицю «Powertekk Nordic», «Powertekk Exclusive» та  «Powertekk Tyri»;

∙ Гарантія поширюється лише на стійкість до корозії виробів «Powertekk Nordic», «Powertekk Exclusive» та   «Powertekk   
 Tyri». У виробу «Powertekk Exclusive» гарантія також поширюється на стійкість до відшарування порошкової фарби;

∙ Гарантія діє на користь покупця та наявного власника будівлі, на якій був застосований виріб (далі – «Одержувач гарантії»);

∙ На основі гарантії Одержувач гарантії набуває чітко встановлених у даному документі прав, які не завдають шкоди законним 
 правам покупця через неналежне виконання обов’язків з боку продавця;
 ∙ Гарантія починає діяти одразу після передачі товару покупцеві. У разі якщо виріб згідно з договором був надісланий, 
 гарантія діє від дати його доставки до місця призначення. Одержувач гарантії повинен підтвердити дату доставки виробу, 
 наприклад копією рахунка-фактури або накладною.

Умови гарантії 
Умовою дії гарантії є: 

∙ зберігання та монтаж виробу відповідно до інструкції з монтажу виробника, дійсної у період проведення монтажу згідно  
 з усталеною практикою та діючими місцевими нормами та стандартами;

∙ регулярне обслуговування та очищення виробу від моху, лишайника, водоростей та правильне поводження з виробом;

∙ дотримання рекомендованих кутів нахилу стріхи.

Виключення по гарантії 
Гарантія на матеріал не поширюється на інакший відтінок виробу або додаткових елементів та на дефекти спричинені:

∙ неналежним зберіганням чи транспортуванням з боку Одержувача гарантії або осіб, уповноважених Одержувачем   
 гарантії чи третіми особами;

∙ зовнішніми чинниками, такими як, наприклад, гроза, смерч, град, землетрус, незвичними фізичними та хімічними   
 впливами, вегетативним впливом моху, лишайників та водоростей тощо;

∙ Отримувачем гарантії або третьою особою, такі як навмисне пошкодження виробу, некоординована з Надавачем   
 гарантії обробка виробу тощо.

Здійснення прав відповідно до гарантії
У випадку визнання правомірності рекламації гарантія буде надана за наступних умов:

∙ Отримувач гарантії повинен невідкладно повідомити Надавачеві гарантії про дефекти, що виникли, однак не пізніше,  
 ніж упродовж 30 днів від моменту виявлення дефекту. Таке повідомлення про дефект має бути оформлене у 
 письмовій формі та підкріплене копією оригіналу рахунка-фактури, доставленого разом з виробом. Відповідальність 
 (обов’язок) доведення при повідомленні про дефект у встановлений термін та за встановленою формою лежить на   
 Отримувачі гарантії;

∙ Отримувач гарантії повинен надати Надавачеві гарантії чи уповноваженій ним особі без зайвого відтягування 
 необмежений доступ на стріху з метою огляду дефекту та надати можливість йому взяття зразка в необхідній кількості;

∙ У випадку правомірної рекламації упродовж періоду дії гарантії буде доставлений замінений виріб. Заміна виробу 
 відбудеться у формі поставки однакового за конструкцією виробу та такої ж цінової категорії (вартість визначена на 
 основі рахунка-фактури ціни постачання, виставленої покупцеві). Однак, надавач гарантії не покриває можливі 
 витрати, що перевищують початкову ціну постачання виробу;

∙ Упродовж п’яти (5) років від дати поставки виробу Надавач гарантії бере на себе витрати за монтаж заміненого виробу 
 чи за встановлення комплектуючих згідно з попередньо схваленою калькуляцією витрат. Для цього Отримувач гарантії 
 має підтвердити розмір таких витрат на монтаж та встановлення.

∙ Після здійснення прав відповідно до гарантії у разі заміни комплектуючих гарантійний термін не починає відлік спочатку;

∙ У разі заміни виробу Надавач гарантії надасть нову гарантію за умов, діючих на даний момент.

Виробник:
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відомості про компанію внесено в Торговий реєстр, 
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