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УМОВИ ГАРАНТІЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ВІД KRISPOL

Шановні пані та панове!
Дякуємо за довіру та придбання продуктів KRISPOL. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб завжди виробляти за найвищими
стандартами. Якщо існує привід застереження, будь ласка, дотримуйтесь умов гарантії.
 
Для постійного вдосконалення наших пропозицій ми рекомендуємо Вам поділитися коментарями щодо асортименту
KRISPOL. З цією метою ми пропонуємо спеціальну вкладку (приховану) у вашому розпорядженні: produkty@krispol.pl.
Ми очікуємо пропозицій та коментарів.

I. ВИЗНАЧЕННЯ
За змістом поданих Умов гарантії для промислової продукції KRISPOL, надаємо визначення:
1. KRISPOL – Товариство з обмеженою відповідальністю з його зареєстрованим офісом у Wrześni, зареєстрована в  
 реєстрі підприємців під номером KRS 0000159144.
2. Користувач – кінцевий покупець продукції KRISPOL. 
3. Продавець – підприємець, котрий веде свою господарську діяльність в Польщі або за її межами та займається  
 продажом продуктів KRISPOL безпосередньо співпрацюючи з KRISPOL. 
4. Продукція KRISPOL – продукція, яка була виготовлена та запропонована KRISPOL для промислового вико- 
 ристання: промислові ворота та решітки, вироби з алюмінієвих столярних виробів. 
5. Інструкція – документ, прикріплений до продукту KRISPOL, який містить інструкцію та керуючу інформацію щодо 
 використання, карту гарантії і книгу звітів. 
6. Гарантійна картка – документ, який разом із підтвердженням покупки, виданим Продавцем, є підставою для 
 надання та впровадження гарантії виробника на товар, придбаний у KRISPOL.

II. ПЕРІОД І ПРЕДМЕТ ГАРАНТІЇ 
1. KRISPOL гарантує належне функціонування продуктів KRISPOL протягом 2 років з дати продажу товару, зазначе- 
 ної у підтвердженні покупки (рахунку-фактурі або квитанції), але протягом періоду, що не більше 2,5 років з дати  
 виробництва зазначені на таблиці з технічними даними, яка є на виробі KRISPOL. 
2. Покупець має можливість продовжити гарантійний термін до 5 років за умови, що придбаний виріб KRISPOL під- 
 лягає технічному огляду протягом другого та кожного наступного року. Передбачається, що принаймні один тех- 
 нічний  огляд на рік повинен проводитись за умови, що, якщо виріб виконує більше п’яти циклів на день (один цикл -  
 це відкривання та закриття воріт / ролет), тому пропорційно потрібно більше перевірок.  
3. Гарантія не поширюється на автоматику. На автоматизацію може поширюватися окрема гарантія виробника.

III. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА
1. Користувач зобов’язаний подати придбаний виріб KRISPOL на технічний огляд. Передбачається, що необхідний  
 щонайменше один технічний огляд огляд кожні 6 місяців, а в більш складних умовах (наприклад, мийка автомобілів) -  
 кожні 3 місяці. Якщо виріб KRISPOL виконує більше десяти циклів на день (один цикл - це відкриття та закриття за- 
 слінки / ролет), тоді потрібно пропорційно більша кількість перевірок за певний період. 
2. Технічний огляд складається з детального огляду Продукції KRISPOL та заповнення Книги звітів, включеної до  
 Посібника, яку особа, що здійснює перевірку, підтверджує печаткою та підписом.
3. Витрати, пов’язані з проведенням періодичних технічних оглядів, а також витрати, пов’язані з природним експлу- 
 атаційним зносом виробу KRISPOL, повністю покриваються Користувачем. Продавець зобов’язаний виставити раху- 
 нок-фактуру за надані послуги.

IV. ЗАЯВКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ГАРАНТІЙ
1. Гарантія реалізується через Продавця, у якого Користувач придбав продукцію. 
2. Будь-які дефекти, виявлені протягом гарантійного періоду, на які поширюється гарантія, повинні повідомлятися  
 не пізніше протягом 7 днів з моменту їх виникнення у письмовій формі Продавцю, який подає заявку на гарантію до  
 KRISPOL та виступає посередником у її виконанні.
3. Гарантійна претензія дійсна лише при підтвердженні покупки, рахунку / фактурах для перевірки, правильно заповне- 
 ного гарантійного талону та книги звітів з Посібника.
4. Користувач зобов’язаний дозволити Продавцю збирати дані, необхідні для здійснення гарантійного процесу та  
 забезпечити доступ до виробу, на який поширюється гарантія.
5. Якщо KRISPOL позитивно сприймає претензію щодо гарантії, Покупець має право насвоєчасне (не більше 30 робо- 
 чих днів) і ретельне усунення дефекту в одній з таких форм:
a. ремонт виробу, придбаного у KRISPOL,
b. заміна виробу на продукт, що не містить дефектів, якщо усунення дефекту неможливе.
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6. Спосіб і форма позову про гарантію визначається KRISPOL. Елементи замінені під час гарантійного ремонту товару  
 переходить у власність KRISPOL.
7. У разі прийняття претензії щодо гарантії гарантійний термін продовжується на час, протягом якого Покупець не міг  
 використовувати продукт протягом періоду від подання повідомлення до відновлення працездатності продукту,  
 придбаного у KRISPOL.
8. Гарантія на замінені та відремонтовані матеріали, доки ремонт був значним, починається заново.
9. Інформація про допустимі відхилення якості поверхні та критерії їх оцінки вказані у нормах стандартів KRISPOL..

V. ВИКЛЮЧЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
1. Обов’язок надання гарантійних послуг поширюється лише на товари, придбані у компанії KRISPOL, встановлені  
 на теренах Польщі. 
2. Обов’язок надання гарантійних послуг поширюється лише на товари, придбані у компанії KRISPOL, встановлені  
 на території, яка знаходиться на півночі від 44oN, z застереженням пункта 1. 
3. Збірка продуктів, придбаних у KRISPOL, та їх технічний огляд повинні виконуватися затвердженими KRISPOL,  
 спеціалізовані, навчені та уповноважені монтажні групи. Список продавців (Партнери), які співпрацюють з KRISPOL,  
 можна знайти на веб-сайті www.krispol.pl.
4. Гарантія не поширюється на: 
a. неправильний підбір товару, придбаного в KRISPOL, до умов його експлуатації або розробки,
b. втручання в конструкцію виробу,
c. видалення маркування Krispol та заводських табличок,
d. несправний монтаж або ремонт та їх наслідки; неправильне транспортування,
e. використання неоригінальних запасних частин,
f. встановлення виробу, придбаного в KRISPOL, на відстані ближче 500 м від берегової лінії моря,
g. виникнення покриття на оцинкованих елементах, що складаються переважно з утвореного оксиду цинку або
 гідроксиду в результаті зберігання або експлуатації в умовах тривалої вологи,
h. природний знос через його функцію або властивості матеріалу, наприклад запобіжники, батареї, ущільнення,
 пружини, ролики, троси, сталеві троси, пошкодження лакофарбових покриттів, вішалки для рулонних воріт або ролет,  
 лампочки, батареї тощо,
i. механічні пошкодження, що є результатом, серед іншого, ударів, перекидання, тріщин під час складання або 
 користування,
j. наслідки неправильної установки або неправильного використання продуктів, придбаних у KRISPOL,
k. термічні пошкодження скла та природні дефекти скла, що виникають внаслідок заводських стандартів виробника  
 скла,
l. пошкодження, спричинені надзвичайними природними явищами, контактом з агресивним середовищем або діями  
 зовнішні фактори, такі як солі, луги, кислоти,
m. пошкодження, спричинені неналежним обслуговуванням товару, придбаного у KRISPOL, та недотриманням Інструк- 
 цій,
n. вплив продукту на температури нижче -25oC і вище +55oC,
o. порушення в роботі пристрою управління, викликані сильним електромагнітним полем від інших пристроїв,
p. недотримання продукту в належній чистоті.
5. Гарантійні права не включають право Користувача вимагати відшкодування втраченої вигоди у зв’язку з цим з
 несправністю товару, придбаного у KRISPOL.
6. Гарантія не поширюється на відповідальність виробника за будь-яку шкоду, заподіяну Користувачем, його збитки
 комерційні та інші головні або другорядні наслідки дефекту товару. 
7. Витрати, понесені KRISPOL у зв’язку з виконанням гарантії на продукцію, не можуть перевищувати її вартість. У цій
 ситуації, KRISPOL має право відмовити у реалізації гарантії. 

Września, 02.07.2019


