5-letnia gwarancja
Odeskowanie TerraDeck wykonane z kompozytu posiada gwarancję obejmującą
wszelkie wady

produkcyjne, w tym silne rozwarstwienie, pękanie, gnicie, korozję, szkody

wyrządzone przez insekty lub fizyczny rozpad polimerów, gwarancja obowiązuje przez okres
5 lat od pierwotnej daty zakupu. Parapety sp. z o.o. będzie prowadzić negocjacje z klientem oraz
poniesie odpowiedzialność z tytułu obniżonej jakości w wyniku której odeskowanie nie spełni
swojej pierwotnej funkcji ze względu na wyżej wymienione okoliczności. Gwarancją objęte są
wyłącznie wady produkcyjne: gwarancja nie będzie obowiązywać w przypadku niepoprawnego
zamontowania odeskowania. Gwarancją nie są objęte problemy zaistniałe w trakcie transportu
i dostawy, błędy montażu, akty wandalizmu, niewłaściwe stosowanie, nieodpowiednia
konserwacja oraz odbarwienie będące wynikiem skrajnych warunków atmosferycznych,
rozszerzania/kurczenia, przebarwień lub niewłaściwego obchodzenia się z produktem.
Szczegółowe instrukcje dotyczące montażu odeskowania dostępne są na naszej stronie
internetowej www.terradeck.pl
Gwarancja nie obejmuje minimalnych różnic kolorów, wyblaknięcia koloru na skutek
czynników naturalnych, lekkiego zdeformowania, które nie będzie miało wpływu na
funkcjonowanie i wygląd odeskowania w czasie długoletniego użytkowania. Gwarancja nie
obejmuje nieprawidłowego zastosowania niezgodnego z właściwościami kompozytów.
Docelowy kolor odeskowania stabilizuje się po ok. 60 dniach od montażu. Odeskowanie
przeznaczone jest do stosowania na zewnątrz. Na odeskowaniu może pojawić się warstwa
pleśniowa wynikająca z zastosowania naturalnych surowców. Warstwa pleśniowa może pojawić
się na wierzchniej warstwie produktu, nie wnika w jego strukturę i jest łatwa do usunięcia.
Parapety sp. z o.o. dokona wymiany wszystkich wadliwych produktów na nowe (wady
muszą być spowodowane nieprawidłowościami zaistniałymi w procesie produkcji). Gwarancja
przysługuje wyłącznie oryginalnemu nabywcy i nie podlega przenoszeniu. W celu skorzystania
z gwarancji konieczne będzie okazanie dowodu zakupu.
Parapety sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikowe. Nie
ponosimy szkody za: koszty montażu, koszty transportu, koszty czasu i nakładu pracy.
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