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Dozywotnia Gwarancja
System Plus

Numer gwarancji _____________________

NABYWCA (imię i nazwisko)
LOKALIZACJA OBIEKTU (kod pocztowy, miejscowość, ulica)

ZASTOSOWANO PAPĘ PODKŁADOWĄ SHINGLE-MATE® LUB MEMBRANĘ RED BARRIER® / TPU 220®
ZASTOSOWANO PAPĘ SAMOPRZYLEPNĄ OKAPOWO-KOSZOWĄ WEATHERWATCH®
ZASTOSOWANO PAS STARTOWY PRO-START® / SWIFT START® / WEATHERBLOCKER®
ZASTOSOWANO SYSTEMOWĄ WENTYLACJĘ PUNKTOWĄ LUB KALENICOWĄ COBRA®
ZASTOSOWANO PAS KALENICOWY SEAL-A-RIDGE® / SHADOW RIDGE® / TIMBERTEX®
MODEL GONTU

KOLOR GONTU

DATA UŁOŻENIA POKRYCIA (miesiąc/rok)

DATA PRODUKCJI GONTÓW BITUMICZNYCH

WYKONAWCA (nazwa firmy, adres, NIP)

PIECZĄTKA / PODPIS WYKONAWCY

PIECZĄTKA / PODPIS DYSTRYBUTORA

.
DOZYWOTNIA GWARANCJA SYSTEM PLUS

GONTY ASFALTOWE FACHOWO SP. Z O.O. (02-776 WARSZAWA, UL. WARCHAŁOWSKIEGO 11/2, POLSKA)

Udziela na wymieniony powyżej obiekt gwarancji obejmującej funkcjonalność i szczelność pokrycia. Niniejsza gwarancja materiałowa obowiązuje w odniesieniu do
nowych pokryć / pokryć wykonanych w ramach renowacji przy użyciu systemu gontów bitumicznych GAF lub CertainTeed, w którego skład wchodzą gonty bitumiczne
GAF lub CertainTeed oraz akcesoria systemowe. Gonty Asfaltowe Fachowo ponosi odpowiedzialność za materiał zastępczy, koszty robocizny i usunięcia wadliwego
materiału oraz ewentualne koszty następcze w okresie dwudziestu lat (20) od daty ułożenia (wtedy i tylko wtedy gdy wszystkie systemowe akcesoria z wyżej wymienionych
zostaną zainstalowane). Po upływie dwudziestu lat (20) od daty ułożenia lub w przypadku zainstalowania niekompletnego systemu obowiązują zasady uwzględniające
okres użytkowania produktu i firma Gonty Asfaltowe Fachowo zobowiązuje się w tym okresie jedynie do wymiany materiału na wolny od wad.

ZAKRES GWARANCJI

Niniejsza deklaracja gwarancyjna obejmuje gonty bitumiczne GAF i CertainTeed, pasy startowe Pro-Start / Swift Start / WeatherBlocker, pasy kalenicowe Seal-A-Ridge / Shadow
Ridge / TimberTex, papę podkładową Shingle-Mate, membranę podkładową Red Barrier / TPU 220, papę samoprzylepną WeatherWatch, wentylację kalenicową Cobra oraz
obowiązuje zarówno w odniesieniu do nowych pokryć, jak i do pokryć wykonanych w ramach renowacji przy zastosowaniu systemu gontów bitumicznych GAF lub CertainTeed.

WARUNKI GWARANCJI

Świadczenie gwarancyjne przysługuje pod warunkiem przestrzegania następujących przepisów: niniejszą wypełnioną Dożywotnią Gwarancję System Plus wraz z
dowodem zakupu (ksero oryginalnych dokumentów) należy przesłać na adres firmy Gonty Asfaltowe Fachowo w okresie trzydziestu dni (30) od daty montażu. Obróbka
i układanie wymienionych produktów będzie odbywać się zgodnie z zaleceniami dotyczącymi układania gontów bitumicznych, zawartymi w aktualnej polskiej Instrukcji
Montażu.Warunkiem udzielenia świadczenia gwarancyjnego zgodnie z powyższą gwarancją na gonty bitumiczne GAF oraz CertainTeed jest zastosowanie w odpowiednich
miejscach konstrukcji dachowej następujących produktów: jako podkład: Shingle-Mate / Red Barrier / TPU 220, jako pokrycie dachowe: gonty bitumiczne GAF lub
CertainTeed, uszczelnienie okapów i wiatrownic: Pro Start / Swift Start / WeatherBlocker, uszczelnienie kalenic: Seal-A-Ridge / Shadow Ridge / TimberTex, wentylacje
punktowe lub kalenicowe: Cobra, uszczelnienie koszy dachowych i części dachu wysuniętych poza obrys budynku: papa samoprzylepna WeatherWatch.

WARUNKI UZNANIA GWARANCJI

Warunkiem uznania gwarancji jest zgłoszenie w formie pisemnej stwierdzonych wad do firmy Gonty Asfaltowe Fachowo przez posiadacza gwarancji w przeciągu
czternastu dni (14) od wystąpienia szkody. Do opisu wady należy dołączyć kopię oryginalnej faktury i kopię wypełnionego druku gwarancyjnego. Firma Gonty Asfaltowe
Fachowo będzie miała możliwość obejrzenia
wady na miejscu bez przeszkód oraz pobrania próbek materiału w niezbędnej ilości.
,

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOSCI

W przypadku wystąpienia szkody uwarunkowanej wadą materiału – mimo zastosowania się do wymienionych wyżej przepisów – firma Gonty Asfaltowe Fachowo ponosi
odpowiedzialność w następującym zakresie przez okres dwudziestu lat (20) od daty ułożenia: bezpłatna dostawa materiału zastępczego niezbędnego do usunięcia wady
wraz z akcesoriami, pokrycie kosztów robocizny poniesionych w związku z usunięciem wady na podstawie zweryfikowanego i zaakceptowanego kosztorysu, w razie
potrzeby pokrycie kosztów zdjęcia i usunięcia pokrycia dachowego zgodnie z koncepcją renowacyjną firmy Gonty Asfaltowe Fachowo, pokrycie kosztów związanych ze
szkodami materiałowymi powstałymi w następstwie wady, o ile pokrywa je obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt z rozszerzonym ryzykiem
odpowiedzialności za produkt firmy GAF lub CertainTeed. Po upływie dwudziestu lat (20) od ułożenia lub w przypadku zainstalowania niekompletnego systemu obowiązują
zasady uwzględniające okres użytkowania produktu i firma Gonty Asfaltowe Fachowo zobowiązuje się w tym okresie jedynie do wymiany materiału na wolny od wad.
,
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TABELA ZOBOWIAZAN WOBEC NABYWCY UWZGLEDNIAJACA OKRES UZYTKOWANIA PRODUKTU
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Okres ochrony % zwrotu Okres ochrony % zwrotu Okres ochrony % zwrotu Okres ochrony % zwrotu Okres ochrony % zwrotu Okres ochrony % zwrotu
w latach
produktu w latach
produktu w latach
produktu w latach
produktu w latach
produktu w latach
produktu

Odpornosc na Odpornosc na Predkosc
,
algi w latach wiatr w latach wiatru w km/h

1-20

100

25-26

80

31-32

65

37-38

50

43-44

35

49-50

20

10

21-22

90

27-28

75

33-34

60

39-40

45

45-46

30

51 i wiecej

10

85

29-30

70

35-36

55

41-42

40

47-48

25

23-24

,

WYŁACZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI
,

20

210

Powyższa odpowiedzialność nie obejmuje wad, które powstały z następujących przyczyn: działanie siły wyższej jak trzęsienie ziemi, huragan itd., niewłaściwe magazynowanie lub transport produktów przez podmioty trzecie, błędy montażowe, nadzwyczajne oddziaływania fizyczne i chemiczne, wegetatywne lub uwarunkowane
lokalizacją działanie glonów, mchów, porostów lub liści.

Karta Przeniesienia Gwarancji
NOWY NABYWCA (imię i nazwisko)
DATA PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI
ZŁOŻYŁ (podpis nowego nabywcy)

DATA

ZAŁĄCZONO DOWÓD ZAKUPU I WYPEŁNIONĄ KARTĘ PRZENIESIENIA GWARANCJI (ksero oryginalnych dokumentów)

KARTA PRZENIESIENIA GWARANCJI

GONTY ASFALTOWE FACHOWO SP. Z O.O. (02-776 WARSZAWA, UL. WARCHAŁOWSKIEGO 11/2, POLSKA)

Dokument umożliwia jednorazowe przeniesienie własności Dożywotniej Gwarancji System Plus na nowego nabywcę nieruchomości. Niniejszą kartę przeniesienia
gwarancji (ksero oryginalnego dokumentu) wraz z dowodem zakupu (ksero oryginalnego dokumentu) należy odesłać w okresie trzydziestu dni (30) od daty przeniesienia
własności nieruchomości na adres firmy Gonty Asfaltowe Fachowo. W przypadku pytań dotyczących przeniesienia gwarancji prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
+48 503 333 918 lub adresem e-mail: biuro@gaf.com.pl
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