OGRANICZONA GWARANCJA WIECZYSTA EXY SPRAY SYSTEM
rev. 5.3.2017

Honter
Company
jest
producentem
systemów
natryskowych EXY Spray. Producent gwarantuje pod
warunkiem przestrzegania poleceń i ograniczeń
podanych w niniejszej deklaracji oraz pod warunkiem
instalacji systemu zgodnie z zaleceniami producenta,
otwierdzonymi przez autoryzowanego wykonawce, iż
systemy natryskowe Exy 09 oraz Exy 39 (w dalszej części
zwane jako „produkty”) powinny charakteryzować się
cechami opisanymi w specyfikacjach technicznych
produktów, obowiązujących w momencie dostawy. 40letnia gwarancja nieprzenośna wchodzi w życie w
momencie rejestracji kupującego przez spółkę Honter,
wterminie trzydziestu dni od przekazania przedmiotu
umowy.
Jedynym obowiązkiem producenta wynikającym z
niniejszej gwarancji jest naprawa albo wymiana
jakiegokolwiek wadliwego produktu za pierwotnie liczoną
wartość materiału. Producent nie powinien uiszczać
kosztów robocizny albo jakichkolwiek innych kosztów
związanych z usuwaniem pierwotnej izolacji albo z
instalacją izolacji zamiennej.
Producent na podstawie niniejszej 40-letniej gwarancji nie
ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wady albo
braki
spowodowane przez nieodpowiednie magazynowanie
albo instalcję, będącą w rażącej niezgodzie z pisemnymi
zaleceniami instalacji producenta, albo za szkodę
powstałą w wyniku pożaru, burzy, promieniowania UV lub
działania
innych żywiołów, dalej w wyniku nieodpowiedniego
zastosowania, niedbalstwa albo wypadku. Producent
również nie ponosi odpowiedzialności za wady,
niezadziałanie lub szkodę spowodowaną przez materiały
będące w kontakcie z produktami, albo za szkodę
spowodowaną w wyniku zmiany przeprowadzonej po
zakończeniu instalacji produktów. Deklaracja dotycząca
cech
jakościowych
produktów
złożona
przez
autoryzowanego wykonawce oraz deklaracja
zawarta w materiałach reklamowych nie jest uważana za
wyraźną gwarancje.

NINIEJSZA GWARANCJA ZASTĘPUJE WSZYSTKIE
INNE GWARANCJE NA PODSTAWIE PRZEPISU
PRAWA ALBO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
LUB GWARANCJE WYNIKAJĄCE Z USTAWY
ALBO POWSTAJĄCE W INNY SPOSÓB. WSZYSTKIE
DOMNIEMANE GWARANCJE, ŁĄCZNIE Z
GWARANCJAMI POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO
OKREŚLONEGO CELU, OGRANICZONE SĄ NA
OKRES WAŻNOŚCI NINIEJSZEJ GWARANCJI.
PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA
JAKIEKOLWIEK NASTĘPNE ALBO UBOCZNE
SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU NARUSZENIA
JAKIEJKOLWIEK WYRAŹNEJ ALBO DOMNIEMANEJ
GWARANCJI ORAZ NIE ODPOWIADA TEŻ ZA
KOSZTY ZWIĄZANE Z USUWANIEM, INSTALACJĄ
LUB PONOWNĄ REALIZACJĄ NAPRAWY JUŻ
ZAMIENIONEGO PRODUKTU.
Poza specyficznymi prawami wynikającymi z 40-letniej
gwarancji benefitowej, mogą klientowi przysługiwać
również inne prawa w zależności od właściwości
sądowej. W celu uzyskania możliwości udzielenia
świadczeń wynikających z nieniejszej gwarancji
benefitowej powinien klient zgłosić wadę spółce Honter
na email lub piśmie do 30 dni od terminu jej wykrycia,
przedstwiając z takim zgłoszeniem również dokument
zakupu z podaniem dnia zakupu oraz dokument
dotyczący występowania wady, zawierający termin
wykrycia i miejsce występowania wady, opis okoliczności
w których wada się ujawniła lub została pierwszy raz
wykryta wraz z fotodokumentacją.
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