Nr gwarancji:

Florian Centrum S.A.

producent profilowanych pokryć dachowych i elewacyjnych w postaci
blachodachówek oraz blach trapezowych, gwarantując wysoką jakość
swoich wyrobów z blach powlekanych organicznie udziela kupującym:

30-letniej gwarancji

na brak perforacji wskutek korozji
oraz na zachowanie powłoki lakierniczej
na produkty z grupy „Centrum Familly PLUS” (CFP)
powlekanych powłokami Granite® HDX 55 µm,
Granite® Storm 50 µm

20-letniej gwarancji

na brak perforacji wskutek korozji
oraz 10 lat gwarancji na zachowanie powłoki lakierniczej
na produkty z grupy „Centrum Familly” (CF) powlekanych powłokami
Granite® Standard, Granite® Cloudy, Granite® Deep Mat oraz Alucynk.

10-letniej gwarancji

na brak perforacji wskutek korozji
na produkty z grupy „Centrum Basic” (CB)
powlekanych powłokami poliester
połysk i mat.

Warunki gwarancji:
1.
2.
3.

Okres gwarancji liczy się od daty zakupu towaru u Producenta.
Gwarancja obejmuje obszar Polski.
Gwarancja obejmuje przy zachowaniu następujących warunków:
• Wyroby były transportowane, przechowywane, zamontowane oraz konserwowane zgodnie z zaleceniami Producenta dostępnymi na stronie internetowej www.floriancentrum.com.pl. Informacje zawarte na stronie internetowej mogą ulegać zmianie, co nie powoduje konieczności informowania klienta, jednakże informacje dostępne w dniu zakupu towaru obowiązują przez cały okres udzielanej gwarancji.
• Wyroby były zastosowane w normalnych warunkach środowiskowych. Wyroby nie były zastosowane w środowiskach korozyjnych lub agresywnych jak na przykład środowiska morskie, w środowiskach o wysokiej zawartości zanieczyszczeń przemysłowych, w stałym kontakcie z wodą, chemikaliami, popiołem, cementem, kurzem,
sadzą, glonami lub nawozami, a także korozyjnym dymem oraz zanieczyszczeniami pochodzenia zwierzęcego.
• Wyroby nie pozostawały w kontakcie z przedmiotami skorodowanymi, agresywnymi środkami chemicznymi,
elementami wykonanymi z miedzi oraz cieczą wypływającą z rur miedzianych itp.
• Uszkodzenia nie są działaniem sił wyższych;
• Część reklamowana stanowi co najmniej 5% powierzchni arkusza (z wyłączeniem perforacji blach);
• Kupujący przedstawi dowód zakupu, a wyrób może być jednoznacznie zidentyfikowany.
4.
Gwarancja nie obejmuje:
• równomiernej zmiany połysku, zmian odcienia i intensywności koloru
• powłok ochronnych nałożonych na stronie odwrotnej wyrobu
• powłok dekoracyjnych, na których dokonano poprawek lakierniczych z wykorzystaniem materiałów innych niż
zalecane przez producenta.
• wyrobów uszkodzonych mechanicznie
• wyrobów gdzie zastosowano nieodpowiednie uszczelnienie i mocowanie oraz dopuszczono się błędów konstrukcyjnych przy krawędziach, gąsiorach, zakładkach, które pozwalają na drenaż wody i innych substancji.
• wyrobów ciętych przy pomocy szlifierki kątowej z tarczą tnącą oraz innych urządzeń wydzielających ciepło.
• wyrobów nie konserwowanych zgodnie z zaleceniami producenta.
5.
Reklamację należy składać pisemnie w terminie jednego miesiąca od ujawnienia wady w punkcie zakupu towaru
lub u Producenta w przypadku, gdy punkt sprzedaży zaprzestał działalności lub przesłać listem poleconym. Datą
przyjęcia zgłoszenia jest data zgłoszenia reklamacji lub data otrzymania listu poleconego.
6.
W przypadku uzasadnionej reklamacji Producentowi przysługuje prawo wyboru sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.
7.
Odpowiedzialność Producenta jest ograniczona wysokością faktury zakupu reklamowanego wyrobu.
8.
Producent nie odpowiada za żadne pośrednie straty i szkody powstałe w wyniku lub w związku z wadą i uszkodzeniem reklamowanego wyrobu.
9.
Dokumentem uprawniającym do zgłoszenia roszczeń jest oryginał Karty Gwarancyjnej. W przypadku utraty oryginału duplikaty nie będą wydawane.
10. Niniejsza gwarancja nie obejmuje wyrobów Producenta przetwarzanych przez kupującego, ale może być podstawą do wystawienia przez niego własnej gwarancji, na warunkach analogicznych do niniejszych, w odniesieniu do
wyrobów wykonanych przez producenta, jeżeli przetwarzanie przez kupującego obywać się będzie wg technologii i warunkach nie gorszych niż we FLORIAN CENTRUM S.A. w Kutnie.
11. Kupujący potwierdza własnoręcznym podpisem, że zapoznał się i przyjął do wiadomości warunki niniejszej umowy.
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ul. Metalowa 11 A
99-300 Kutno
e-mail: handlowy@floriancentrum.com.pl
www.floriancentrum.com.pl

Sekretariat Zarządu:
Tel.: +48 24 355 14 55
Fax: +48 24 355 14 69
E-mail: sekretariat@floriancentrum.com.pl

Dział Sprzedaży:
Tel.: +48 24 355 14 63 do 65
Fax: +48 24 355 14 66
e-mail: handlowy@floriancentrum.com.pl

