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I. ZASADY OGÓLNE

„GAMRAT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle zwana dalej Gwarantem udziela gwarancji na zakupione systemy rynnowe 
StalGam. Gwarancja obejmuje występowanie korozji perforacyjnej blachy powodującej przeciekanie w wyniku wadliwej 
produkcji lub wad materiału elementów systemów rynnowych.

II. WARUNKI GWARANCJI

III. OBOWIĄZKI GWARANTA

Gwarant określi pisemnie tok postępowania reklamacyjnego w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia do „GAMRAT” S.A. 
celem wykonania w odpowiednim terminie obowiązku wynikającego z niniejszej gwarancji. 

Warunkiem prawidłowego funkcjonowania systemów rynnowych Gamrat jest prawidłowy, zgodny z instrukcją montaż.

GAMRAT Spółka Akcyjna
ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło
e-mail: gamrat@gamrat.com.pl
www.gamrat.pl

Pieczęć firmowa sprzedawcy:

1.      Okres gwarancyjny liczy się od dnia zakupu produktu.  
2.      Gwarancja obowiązuje pod warunkiem zamontowania systemów orynnowania na obiekcie nie później niż 3 miesiące od   

daty wystawienia faktury. Gwarancja jest ważna wtedy, gdy system rynnowy został zamontowany przez wykwalifikowa-
ną ekipę dekarską zgodnie z obowiązującą w dniu sprzedaży instrukcją montażu.

3.      Gwarancja jest ważna tylko dla systemów rynnowych zamontowanych na terytorium Polski.
4.     Reklamacja powinna zostać zgłoszona do bezpośredniego sprzedawcy w terminie 14 dni od momentu, w którym wada 

została zauważona. Do reklamacji należy dołączyć kopię niniejszej gwarancji oraz faktury zakupu. Gwarant ma prawo 
do rozeznania zasadności reklamacji w miejscu jego zamontowania.

5.      Okres gwarancji wynosi 30 lat w przypadku zamontowania systemów w środowisku o klasie korozyjności C1-C3 oraz 10 
lat w środowisku o klasie korozyjności C4. Gwarant odpowiada z tytułu udzielonej gwarancji do wysokości wartości 
zakupionych wyrobów.

6.    Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie sprzedaży 
wynikające z błędów technologicznych zaistniałych w czasie procesu produkcji blachy lub wyrobów gotowych. 
Gwarancja nie obejmuje wad powstałych po sprzedaży oraz wynikających z:

      *niewłaściwego obchodzenia się z towarem *niewłaściwego przechowywania oraz transportu, podczas których towar 
narażony jest m.in. na: odkształcenia wynikające z nadmiernych nacisków, uderzeń, oddziaływania substancji 
chemicznych (m.in. kwasów, zasad i innych materiałów żrących, rozpuszczalników, materiałów ropopochodnych tj. 
paliw, olejów, smarów i ich pochodnych) *nieprzestrzegania zaleceń instrukcji montażu Producenta *wykonywaniem 
samodzielnych napraw i przeróbek systemu rynnowego *nieprawidłowego użytkowania niezgodnego z przeznacze-
niem towaru i/lub jego parametrami technicznymi *oddziaływania czynników atmosferycznych wywołujących zmiany 
koloru wyrobów *braku systematycznego czyszczenia i konserwacji systemów (wskazane czyszczenie dwa razy w roku 
a w przypadkach gdy instalacja narażona jest na intensywne zanieczyszczenia odpowiednio częściej) *uszkodzeń 
spowodowanych przez zdarzenia losowe *uszkodzeń spowodowanych przez osoby trzecie *użycia elementów innego 
producenta wraz z towarem objętym gwarancją *awarii obiektów budowlanych, pożaru, innych przyczyn naturalnych 
lub spowodowanych innymi okolicznościami pozostającymi poza kontrolą producenta towaru. 

7.    Gwarancja nie obejmuje sytuacji, gdy zamontowane elementy systemów rynnowych różnią się od siebie połyskiem 
powierzchni towaru lub odcieniem koloru. 

8.      Gwarancja nie obowiązuje na powierzchniach blachy, na których dokonano zaprawek malarskich.
9.      W okresie obowiązywania Gwarancji jedynym zobowiązaniem Gwaranta jest bezpłatne dostarczenie do punktu zakupu 

lub do innego wskazanego przez siebie punktu, wyrobów wolnych od wad w miejsce wyrobów wadliwych. Gwarant 
zastrzega sobie prawo zaprzestania produkcji wyrobu, jego modyfikacji oraz zmiany palety kolorystycznej.

10.   Gwarant nie ponosi odpowiedzialności, gdy w przypadku wymiany produktu będzie się on różnił odcieniem koloru lub 
połyskiem od pozostałych wcześniej zamontowanych elementów systemów rynnowych.

11.    Uznanie reklamacji towaru nie nakłada na Gwaranta  żadnych zobowiązań odszkodowawczych. 
12.    Gwarancja na towar nie pokrywa: 

      a) kosztów spowodowanych zużyciem eksploatacyjnym towaru,
      b) kosztów związanych z montażem i demontażem reklamowanych elementów systemów rynnowych,
     c) wszelkich strat ekonomicznych i szkód (obejmujących m.in. utratę zysku, przychodów, wartości firmy lub spodziewa- 

nych oszczędności),
      d) roszczeń przedstawionych Klientowi przez osoby trzecie,

e) wszelkich innych szkód, strat i obrażeń, spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio wadą wykonawczą lub 
spowodowaną niedbalstwem lub błędem przy montażu oraz użytkowaniu.

13.    Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza uprawnień kupującego z tytułu rękojmi za wady produktu.
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