GWARANCJA

Na dachówki ceramiczne dostarczone na podstawie faktury
wystawionej dn.
do

Firma Meyer-Holsen zobowiązuje się przez okres
50 lat zgodnie z podanymi na odwrocie warunkami oraz naszymi Ogólnymi
Warunkami Sprzedaży i Dostaw. Przez
okres 30 lat od daty dostawy przejmujemy również koszty napraw dekarskich
(wynagrodzenia zgodnie z układami
zbiorowymi, obciążenia socjalne płac
i koszty materiałów pomocniczych), a
także koszty dostawy dachówek ceramicznych.
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20 lat od daty dostawy, liczonych od
dnia wysyłki towaru, do realizaji dodatkowych dostaw modelu wymienionego
w gwarancji - pomijając zmiany uwarunkowane surowcem.
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Warunki gwarancjne

1. Gwarancja jest udzielana m.in. na mrozoodporność na czynniki atmosferyczne, nie obejmuje szkód 
wyrządzonych przez burzę jak również spowodowanych działaniem siły wyższej.
2. W
 ciągu okresu gwarancyjnego zobowiązujemy się dostarczyć z zakładu produkcyjnego nowe dachówki 
ceramiczne na wymianę dachówek, co do których wykazano, że są niezdatne do użytku.
3. P
 rosimy o przesłanie nam szacunkowego kosztorysu ewentualnych prac dekarskich. Zastrzegamy sobie 
podjęcie decyzji, co do przydzielenia zlecenia na wykonanie wymiany dachówek albo prac dekarskich.

1.	Gwarancja obejmuje odporność naszych wyrobów na działanie czynników atmosferycznych,
nie dotyczy natomiast szkód wyrządzonych przez wiatr, burzę lub siłę wyższą.
2.	W okresie gwarancyjnym zobowiązujemy się do dostarczenia loko zakład producenta dachówek,
które zgodnie z ekspertyzą stały się niezdatne do użytku.
3.	Należy przedłożyć nam kosztorys ewentualnych prac dekarskich związanych z wymianą
dachówek. Zastrzegamy sobie podjęcie decyzji o udzieleniu zlecenia na wykonanie prac
dekarskich związanych z przełożeniem lub wymianą dachówek.

W przypadku niedotrzymania niniejszego zobowiązania gwarancyjnego, klient ma prawo żądać dostawy
dachówek ceramicznych, według własnego uznania z programu firmy Meyer-Holsen do pokrycia całego
wzmiankowanego dachu, bez ograniczeń uwarunkowanych modelem lub wykonaniem powierzchni.
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