
 
 

 

Karta gwarancyjna – przedłużona gwarancja umówna na    
konstrukcję aluminiową  szklarni 

 

o Płatne dla modeli VITAVIA GARDEN – VENUS, URANUS, IDA, SIRIUS, HERA, HELENA, ZEUS, CALYPSO, TARGET                                
 
Sprzedawca udziela uźytkownikowi gwarancji umównej 15 lat (piętnaście lat), że  :              
 niedojdzie do samowolnej deformacji nośnej konstrukcji aluminiowej 

 niedojdzie do korozji i przerdzewienia konstrukcji aluminiowej 

 konstrukcja będzie odporna na warunki codziennej pogody (naprz. wiatr do 75 km/godz),  przy załoźeniu źe będzie prowadzona ciągła 
kontrola wytrzymałości połączeń i szklarnia będzie uźytkowana zgodnie z ostrzeźeniami opisywanymi w ustępie  „Obsluga i 
konserwacja“ w Instrukcji montaźu 
 

Przedłuźona gwarancja umówna nie obejmuje: 

 podstawy i części połączających podstawę i konstrukcję nośną szklarni 

 części połączających płyty poliweglanowe i konstrukcję nośną szklarni 

 normalne zużycie części ruchomych i automatycznych otwieraczy wentylacyjnych 
 normalne zużycie części plastikowych, gumowych i uszczelniających 

 wytrymalość barwy konstrukcji, jeśli niechodzi o naturalne aluminium anodowane 
 
Gwarancja umówna i odpowiedzialność za wady jest płatna tylko przy dotrzymaniu niźej podanych warunków ogólnych gwarancji. 
 

Ogólne warunki gwarancji: 
1. Odpowiedzialność sprzedawcy  za wady i przedłuźona gwarancja umówna jest obowiązujaca od daty zakupu.  
2. Odpowiedzialność sprzedawcy  za wady i przedłuźona gwarancja umówna nieobejmuje  wad wynikających: 

o z ekspozycji na działanie substancji chemicznych niezatwierdzonych pisemnie przez sprzedawce 
o z niewłaściwej instalacji lub nieprzestrzegania instrukcji montażu 
o stosowaniem nieoryginalnych akcesóriów montaźu 
o z niewłaściwego wykorzystywania, magazynowania, utrzymywania 
o z niewłaściwego naprawiania bez wiedzy sprzedawcy 
o z powodu klęsk żywiołowych 
o vynikiem zdarzenia, które ze swej natury spełnia roszczenie ubezpieczeniowe 
o ze zmian dokonanych przez użytkownika, z wyniku czego mogło dojść do uszkodzenia  produktu lub z uszkodzeń mechanicznych, 

spowodowanych przez użytkownika 
o inną działalnością użytkownika w przeciwieństwie do warunków gwarancji lub instrukcji montażu 

3. Gwarancja obowiązuje tylko w Polsce. 
4. Obowiązek pełnienia gwarancji powstanie pod warunkiem, że produkt został prawidlowo przyjęty i opłacony w terminie. 
5. Roszczenie gwarancyjne wymaga formy pisemnej w terminie gwarancji i wymaga pzedłożenia przez kupującego faktury zakupu. 
6. O pojawieniu się usterki lub wady należy informować sprzedawce niezwłocznie i nie póżniej niż 28 dni od jej odkrycia. Kupujący musi umożliwić inspekcji 

miejsca i nie naprawiać produktu samemu lub za pomocy innej osoby. Na żądanie sprzedawcy powinien uźytkownik dostarczyć kilka  zdjęć uszkodzonej 
części . Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezależnego zbadania okoliczności wypadku, w tym kontroli meteorologicznego monitoringu.  W 
przeciwnym razie traci kupujący prawo wynikające z ogólnych warunków przedłuźonej gwarancji umównej.  

7. Roszczenia użytkownika z tytułu odpowiedzialności producenta wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych. W przypadku 
potwierdzonych wad produkcyjnych sprzedawca powinien jest postępować według następujących warunków :  
o wiek towaru w dzień złoźenia roszczenia od 0 do 2 lat  - naprawa , nowy produkt lub odszkodowanie 100% ceny nabycia 
o wiek towaru w dzień złoźenia roszczenia od 2 do 5 lat  - naprawa, jeśli nie jest moźliwa lub nie ma sensu, to odszkodowanie 50%  

ceny nabycia szklarni 
o wiek towaru w dzień złoźenia roszczenia od 5 do 8 lat - naprawa, jeśli nie jest moźliwa lub nie ma sensu to odszkodowanie 20%  

ceny nabycia szklarni 
o wiek towaru w dzień złoźenia roszczenia od 8 do 10 lat  - odszkodowanie 10% ceny nabycia szklarni 
o wiek towaru w dzień złoźenia roszczenia od 10 do 15 lat  - odszkodowanie 5% ceny nabycia szklarni 
Wiek towaru = czas, jaki upłynął od daty sprzedaży (daty podane na dokumencie dostawy) 

  7.   Prawa i obowiązki sprzedawcy  są regulowane przes powszechnie obowiązujące przepisy pravne. 

 
Sprzedawca:   LANIT PLAST, s.r.o.  (IČO 2577493) 
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