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OBIETNICA GWARANCJI NA SZKLARNIE I PŁYTY Z PUSTYMI 
KOMORAMI VITAVIA
E. P. H. Schmidt & Co. GmbH

Oprócz ustawowej odpowiedzialności za wady na obszarze obowiązywania w Unii Europejskiej 
i Szwajcarii udzielamy 15-letniej gwarancji na korozję perforacyjną nabywanych za naszym 
pośrednictwem szklarni oraz 10-letniej gwarancji na nasze płyty z pustymi komorami. Termin 
gwarancji rozpoczyna się od właściwej daty faktury i nie zostaje przedłużony z powodu jakichkolwiek 
dostaw części zamiennych.

Gwarancja na nasze szklarnie obejmuje wyłącznie konstrukcję i ramę. Gwarancją nie są objęte inne 
elementy dostawy, np. uszczelki, elementy z tworzywa sztucznego i klamry sprężynowe. Gwarancja 
nie obejmuje również naszych fundamentów i naszych uzupełniających akcesoriów do szklarni.

Gwarancja na nasze płyty z pustymi komorami obejmuje wyłącznie ich odporność na warunki 
atmosferyczne. Obowiązuje tylko w powiązaniu z zakupem naszych szklarni.

Podstawowym warunkiem skorzystania z gwarancji jest przedłożenie dokumentu zakupu oraz 
specjalistyczny montaż i prawidłowa konserwacja zgodnie z instrukcją montażu, a także zgodnie 
z planem oszklenia płyt z pustymi komorami. Gwarancja wygasa w przypadku nowego montażu.

Ponadto gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń, które bezpośrednio lub pośrednio wynikają z:

• nietypowych zjawisk naturalnych (w szczególności obciążenia śniegiem od 25 kg/m², wiatrem 
od siły 8, silnych opadów gradu)

• niewłaściwego miejsca ustawienia (np. ze specjalnym obciążeniem wiatrem lub wysokimi 
temperaturami)

• modyfikacji konstrukcyjnych wprowadzonych przez użytkownika
• niedostatecznego zamocowania szklarni
• nieprawidłowego czyszczenia płyt z pustymi komorami z niekorzystnym oddziaływaniem 

środków chemicznych (np. środków czyszczących o dużej zawartości tenzydów, np. środków 
do czyszczenia szkła, środków do usuwania mchu itd.)

• nieprawidłowego montażu płyt z pustymi komorami, w szczególności powodującego 
zarysowania i naprężenia lub przy zastosowaniu klejów bądź niezgodnych mas uszczelniających 
i/lub w razie nieprawidłowego wyrównania powierzchni współtłoczonej UV

• przebarwień
• przeważającej winy własnej nabywcy

W przypadku uzasadnionych reklamacji, które są objęte naszą gwarancją, według naszego uznania 
dostarczymy zamienniki części przeznaczonych do wymiany lub odpowiednio zrekompensujemy 
cenę zakupu. Ewentualnie wysyłka części zamiennych nastąpi na nasz koszt.

Dalsza odpowiedzialność, np. za demontaż lub montaż reklamowanych lub dodatkowo dostarczonych 
części oraz za inne koszty dodatkowe bądź szkody następcze nie stanowi przedmiotu tej gwarancji. 
Taka odpowiedzialność występuje tylko w ramach wytycznych ustawowych.


