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§1. Агульныя пастановы
1. Таварыства з абмежаванай адказнасцю, камандытнае таварыства "Profile VOX" з
месцазнаходжаннем у г. Чэрвоняк, вул. Гдыньска 143, 62-004 Чэрвоняк, занесенае ў рэестр
прадпрымальнікаў Нацыянальнага судовага рэестра, які вядзецца Раённым судом Познань-Новэ Място
і Вільд ў Познані, VIII Эканамічны аддзел Нацыянальнага судовага рэестра з нумарам KRS 0000210637,
Статыстычны нумар REGON 634591881, ІНП (NIP) 7772776017 , названае ў далейшым "Гарантам",
гарантуе, што яго
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названых у далейшым разам "Прадуктам" прызначаны для аддзелкі сцен будынкаў, a яго асаблівыя
ўласцівасці удакладняе адпаведная Тэхнічнае адабрэнне якая сведчыць прыдатнасць Прадукту для
прымянення.
2. У выпадку выяўлення фізічных дэфектаў Прадукту ў тэрміны 30 (трыццаці) гадоў з дня пакупкі
дадзенага Прадукту Гарант выканае згодна са сваім вольным меркаваннем, рамонт Прадукту, замену
дэфектнага прадукту на Прадукт без дэфектаў або зробіць зварот цэлай аобо часткі цаны, выплачанай
за Прадукт, з агаворкай пастаноў §5 дадзенай Гарантыі. У выпадку істотнага рамонту альбо замены
Прадукта на Прадукт без дэфектаў, у рамках дадзенай Гарантыі, Гарантыя, якая тычыцца замененага
альбо адрамантаванага Прадукту, будзе лічыцца з пачатку, з моманту прадастаўлення Пакупніку рэчы
без дэфектаў альбо вяртання яму адрамантаванай рэчы. Калі Гарант замяніў частку рэчы,
вышэйсказанае дастасавальна адпаведна да заменнай часткі. У астатніх выпадках (нязначныя
рамонты, замена элементу Прадукта) перыяд Гарантыі падаўжаецца на тэрмін выканання Гарантам
рамонту / замены, у час, за які Пакупнік ня мог карыстацца Прадуктам.
3. Дадзеная Гарантыя, не выключае, не абмяжоўвае, не прыпыняе правоў пакупніка, якія вынікаюць з
прадпісанняў аб заруку за дэфекты прададзенай рэчы (арт. 579 Закона з 23 красавіка 1964 г.
Грамадзянскі кодэкс, г.зн. Веснік законаў 2016, паз. 380 са зменамі).
§ 2. Перадача правоў з Гарантыі
1. У выпадку змены упаўнаважанага на карыстанне нерухомай маёмасцю, на якой усталяваны
Прадукт, Гарантыя пераходзіць на новага упаўнаважанага на карыстанне нерухомай маёмасцю, згодна
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з умовамі дадзенай Гарантыі пры ўмове прадастаўлення гарантый новым ўпаўнаважаным на
карыстанне нерухомасцю дадзенай гарантыі (з пячаткай і подпісам)
§ 3. Абмежаванне адказнасці Гаранта
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1. Гарант не адказвае за фізічныя дэфекты - пашкоджанні Прадукту, якія з'явіліся ў выніку ўздзеяння
знешніх фактараў пасля выдачы Прадукта Пакупніку (гарант рэкамендуе страхаванне Прадукту, на які
распаўсюджваецца дадзеная Гарантыя ад наступстваў ўздзеяння знешніх фактараў), a асабліва
звязаных з:
 выкарыстаннем Прадукта не ў адпаведнасці з прызначэннем альбо яго няправільным складаваннем
і транспарціроўкай перад устаноўкай,
 усталяваннем не ў адпаведнасці з інструкцыяй мантажу і эксплуатацыі Прадукта,
 выкарыстаннем аксесуараў, якія не прадугледжаныя ў інструкцыі па ўсталёўцы і эксплуатацыі
Прадукта,
 ударам чужародных целаў, якія перавышаюць узровень, вызначаны ў Дакуменце, паказаным ў § 1
абз. 1,
 пажарам, землятрусам, павадкам, атмасфернымі разрадамі, моцным ветрам, градам, дзеяннем
вельмі высокай альбо вельмі нізкай тэмпературы паветра альбо іншымі з'явамі, якія могуць
класіфікавацца як форс-мажор,
 недахопамі, дэфектамі або іншымі пашкоджаннямі будынка альбо матэрыялу, на якім Прадукт быў
усталяваны, выкліканымі асабліва такімі фактарамі як: рух, дэфармацыі, расколіны або асяданне
сцяны, матэрыялу альбо падмурка ў будынку.
2. Гарант толькі адказвае за дэфекты, якія ўзніклі з-за прычын, якія схаваныя ў Прадукце.
3. Гарант не адказвае за змяненне колеру, які перавышае маштаб дапушчальных змяненняў у колеры,
апісаных у інструкцыі па мантажы і эксплуатацыі Прадукта альбо іншыя змены колеру, выкліканыя перш
за ўсё: забруджваннем паветра (у тым ліку вокісам металаў альбо часцінкамі металу), цвіллю, дзеяннем
шкодных хімічных рэчываў.
4. Дадзеная Гарантыя не прымяняецца да прадуктаў, на якія Пакупнік наклаў якое-небудзь іншае
нефабрычнае пакрыццё (напр. фарбу, лак альбо тынкоўку) або iншым чынам правёў яго мадыфікацыю.
5. У выпадку замены Прадукта альбо якога-небудзь з яго элементаў у рамках дадзенай Гарантыі, у
сітуацыі, калі Прадукт, усталяваны Пакупніком ужо не вырабляецца Гарантам цi быў ім мадыфікаваны,
Гарант мае права ўжыць найбольш прыдатныя эквіваленты (што тычыцца тыпу) да першапачаткова
ўстаноўленага прадукту.
§ 4. Абавязкі ўпаўнаважанага ў сілу Гарантыі
1. Упаўнаважаны ў сілу Гарантыі павінен паведаміць Гаранта аб выяўленых фізічных дэфектах
Прадукта пасля выяўлення дэфекту, які абгрунтоўвае прэтэнзіі ў сувязі з Гарантыяй.
2. Усе заявы ў сувязі з Гарантыяй неабходна прад'явіць гаранту пры пасярэдніцтве прадаўца, у якога
быў набыты прадукт.
3. Прад'яўленне прэтэнзіі ў сілу Гарантыі павінна ўключаць у сябе: апісанне дэффекта, адрас, па якім
была праведзена усталёўка Прадукта, кантактныя дадзеныятаго, хто прад'яўляе прэтэнзію (імя,
прозвішча, адрас пражывання, нумар тэлефона, адрас e-mail - у выпадку яго наяўнасці), а таксама
фотадакументацыю, на якой бачны дэфект.
4. Умовай разгляду прэтэнзій у сілу Гарантыі з'яўляецца дадатак да заяўкі аб прэтэнзіі дадзенага
дакумента з пячаткай і подпісам прадаўца (дыстрыбутара) Прадукта разам з указаннем месца, назвы
прадаўца і даты продажу Прадукта.
5. Гарант прадаставіць пісьмовую інфармацыю па электроннай альбо звычайнай пошце пра спосаб
разгляду заявы не пазней за 14 дзён з дня паступлення да гаранта прад'яўлення прэтэнзіі (у выпадку
прадастаўлення інфармацыі ў пісьмовай форме тэрмін лічыцца ад даты паштовага штэмпеля) гарант
абумаўляе за сабой права, што разгляд заяўкі можа патрабаваць агляду Прадукта на месцы ўсталёўкі,
з чым звязаная абавязак прадастаўлення Пакупніком нерухомасці, на якой усталяваны Прадукт, на які
распаўсюджваецца Гарантыя. У такой сітуацыі Гарант па магчымасці ў самыя хуткія тэрміны звяжацца
з Пакупніком для вызначэння даты агляду, а згаданы вышэй тэрмін 14 дзён будзе лічыцца з дня
заканчэння агляду. Агляд будзе праводзіцца ўпаўнаважаным прадстаўніком Гаранта. Пакупнік
абавязаны прадаставіць Гаранту усю інфармацыю і дакументацыю, неабходную для правільнай
падрыхтоўкі і правядзення агляду.
6. У выпадку прыняцця заяўкі Пакупніка за абгрунтаваную Гарант выканае свае абавязкі, вызначаныя
ў §1 дадзенай Гарантыі на працягу 60 дзён з моманту перадачы Пакупніку інфармацыі пра спосаб
разгляду заяўкі, вызначанай у абз. 5. Адначасова Гарант абумаўляе, што з-за спецыфікі вытворчага
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працэсу, вышэйзгаданы 60-дзённы тэрмін выканання абавязкаў Гаранта можа быць падоўжаны на час
неабходны на прадукцыю і пастаўку элементаў для замены Прадукта.
7. Усе пералічаныя ў рамках Гарантыі часткі і элементы Прадукта становяцца ўласнасцю Гаранта з
днём іх замены іншымі часткамі і элементамі.
§ 5. Графік гарантыйнай аховы
Гарантыя распаўсюджваецца на перыяд, вызначаны ў § 1 п. 2., лічачы з дня пакупкі Прадукту
Пакупніком, названы ў гарантыйным дакуменце або iншым дакуменце, які даказвае абставіны пакупкі,
пры чым адказнасць Гаранта раскладваецца прапарцыйна ў залежнасці ад працягласці перыяду
эксплуатацыі Прадукту згодна з ўказанымі нiжэй правіламі:

Гады эксплуатацыі лічацца з дня
пакупкі

Доля гарантыйнага абавязацельства Гаранта у % ад кошту
набыцця названага Прадукта / элемента і кошту яго
мантажу / кошту рамонту Прадукта альбо яго элемента /
заплочанай цаны Прадукта, якая павінна быць вернута *

0-3 гадоў

100%

4 гадоў

90%

5 гадоў

80%

6 гадоў

70%

7 гадоў

60%

8 гадоў

50%

9 гадоў

40%

10 гадоў

30%

11 гадоў

20%

12 гадоў

10%

13-30 (50) гадоў

5%

* Цана / кошт на дзень разгляду заявы Пакупніка - не датычыць прэтэнзіі аб вяртанні цаны (адказнасць Гаранта
вызначаецца ў адносінах да выплачанай Пакупніком цаны Прадукта)
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Адрас устаноўкі Прадукта
Дата заканчэння мантажу
№ сертыфіката Выканаўцы мантажу

Пячатка і подпіс Выканаўцы

§ 6. Пашыраная гарантыя ў рамках праграмы "Сертыфікаваны Выканаўца"
1. У выпадку выканання мантажу прадукта сертыфікаваным Выканаўцам, Гарант падаўжае
працягласць гарантыйнай абароны з 30 да 50 гадоў, пры чым доля гарантыйнага абавязацельства
Гаранта для гэтага перыяду (31-50 гадоў) складае 5% ад кошту набыцця прадстаўленага Прадукта /
элемента і расходаў на яго мантаж / выдаткаў на рамонт Прадукта альбо яго элемента / выплачанай
цаны Прадукта, якая павінна быць вернутая. Цана / кошт на дзень разгляду заявы Пакупніка - не
датычыць прэтэнзіі аб зварот цаны (адказнасць Гаранта вызначаецца ў дачыненні да выплачанай
Пакупніком цаны Прадукта).
2. Умовай разгляду прэтэнзій у сувязі з Пашыранай Гарантыяй з'яўляецца дадатак да заявы з
прэтэнзіяй дакумента пашыранай Гарантыі з пячаткай і подпісам Сертыфікаванага выканаўцы разам з
указаннем назвы Выканаўцам мантажу, нумару Сертыфіката Выканаўцы мантажу, дата заканчэння
мантажу і адраса мантажу, і Гарантыі з пячаткай і подпісам прадаўца ( дыстрыбутара) Прадукта разам
з указаннем месца, назвы прадаўца і даты продажу Прадукта.
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