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                                     NOWAX   udziela gwarancji  na perforacje blachy :  

                          10 lat  od daty produkcji  dla blach stalowych z powłoką  Poliester Połysk 
    oraz Poliester Połysk, Mat  

                          15 lat  od daty produkcji  dla blach stalowych z powłoką  Poliester Mat  

                         25 lat od daty produkcji dla blach stalowych z powłoką Poliuretanico  HDX  
                                        w tym 5 lat na rozwarstwianie powłoki lakierniczej .   

                         30 lat od daty produkcji dla blach stalowych z powłoką Poliester Mat Rough   
w tym 10 lat na rozwarstwienie powłoki lakierniczej.  

 

                         30 lat od daty produkcji dla blach stalowych z powłoką Granite HDX  
   w tym 15lat na rozwarstwienie powłoki lakierniczej. 

                         30 lat od daty produkcji dla blach stalowych z powłoką Poliester Extra  
w tym 10 lat na rozwarstwienie powłoki lakierniczej.                                                                                                                                                              

Gwarancja ważna po wypełnieniu przez NOWAX wraz warunkami gwarancji                                                                                                                                                                         

  
                   Dane klienta : ………………………………………………………………………………………….. 

                   Adres: ………………………………………………………………………………………………….. 

                   Dane dystrybutora:………..……………………………………………………………………………. 

                    Adres  :……………………..………………………………………………………………………….. 

                    Nr  faktury  Nowax :  ……………………………..                 z dnia :……………………………….. 

                    Nr faktury  dystrybutora :…………………………                  z dnia :……………………………….. 

                    Profil : ………………………                                                   Kolor :……………………………….. 

                    Ilość  m²: ……………………                                                                                                                                           
                                                                                                 Oświadczam, że  akceptuje warunki gwarancji, 

                                                                                                                    składowania, transportu ,konserwacji oraz  montażu. 

 
             
     ----------------------------------                   ----------------------------------                   -----------------------------------             Podpis 

Gwaranta( pieczęć)                       Podpis kontrahenta (pieczęć )                             Podpis klienta 
 

                                                                   



 

 

 

 Gwarancja jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pod warunkiem spełnienia następujących rygorów: 
 

        1. Gwarancje wydaje się na żądanie kupującego ( w ciągu 14 dni od daty zakupu ). 

2 . Montaż blachy powlekanej nastąpił zgodnie z zaleceniami producenta , polskimi normami oraz z należytą starannością i sztuką 

dekarską przed upływem trzech tygodni od daty zakupu. 

3.Gwarancja liczy się od daty zakupu wyrobu zgodnie z fakturą zakupu ( okazanie oryginału faktury oraz karty gwarancyjnej). 

4.Wyroby były transportowane  ,rozładowywane ,montowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami Gwaranta  zawartymi w 

instrukcjach  technicznych . 

5. Uszkodzenia blach są wyłącznie wynikiem wady  jakościowej surowca i nie wynikają z normalnego użytkowania produktu oraz  

skutków działania  żywiołów, wysokich temperatur ,cięcia i montażu przy pomocy niewłaściwych narzędzi,  kwaśnego środowiska i 

innych zdarzeń losowych, reakcji chemicznych zachodzących pomiędzy wyrobem i innymi elementami konstrukcyjnymi, stosowania w 

odniesieniu do wyrobu substancji nie zalecanych przez normy branżowe. 

6. Gwarancja na znaczące i nierównomierne zmiany koloru dotyczy wyłącznie palety kolorów standardowych w momencie zakupu oraz 

warunków, w których narażenie na działanie warunków atmosferycznych, takich jak promieniowanie słoneczne, jest równomierne na 

całej powierzchni wyrobu. Gwarancja nie obejmuje zmiany połysku, zmian odcienia i intensywności koloru, zabrudzeń kurzem, sadzą, 

spalinami z komina, a także zabrudzeń atmosferycznych. Dopuszczalne jest starzenie się odcieni pod wpływem ekspozycji na warunki 

zewnętrzne. 

7.Część reklamowana stanowi co najmniej 5% powierzchni uszkodzonego arkusza blachy i obejmuje stronę wierzchnią . Gwarancja 

nie obejmuje spodnich powłok blach .                                                                                 

8.Do  montażu pokrycia dachowego użyto wyłącznie  wkrętów, blach płaskich,  akcesoriów dachowych zakupionych i dostarczonych  

przez Spółkę  Nowax . 

9.Arkusze zamówionych  blach  nie  przekraczają długości  zalecanych  przez producenta . 

10.Wszystkie cięte krawędzie zostały zabezpieczone  farbą  zaprawową ( również cięcia produkcyjne) zakupioną u Producenta. 

Gwarancja nie obejmuje korozji i drobnych rozwarstwień na ciętych brzegach        ( również fabrycznych). Uszkodzenia krawędzi 

blach i spowodowane tym zjawiska korozyjne powstałe przez nieprawidłowe przycięcie nie są przedmiotem gwarancji. 

11.Gwarancja nie obejmuje wyrobów przetworzonych przez Kupującego. 

12.Minimalne  nachylenie  połaci  dachu pokrytej  blachodachówką  wynosi 14 stopni  a  dla blach trapezowych  8 stopni, konstrukcja  

dachu  powinna  zapewniać  swobodny spływ wody. 
13.Dokonywania okresowych inspekcji pokrycia dachowego w celu jego odpowiedniej konserwacji ( mycie , wykonywanie zaprawek 

lakierniczych ) przez wyspecjalizowane firmy ,co kupujący ma obowiązek udokumentować  poprzez faktury . 

14.Uszkodzenia na blasze nie powstały  w wyniku stykania się z mokrym surowym lub przetworzonym drewnem , kontaktu  z 

korodującymi przedmiotami , korozji wynikającej z zalegania zanieczyszczeń  

w miejscach zachodzenia  na  siebie płaszczyzn blach lub ponadprzeciętnego zanieczyszczenia środowiska .  

15. Gwarancja na powłoki ochronne obowiązuj tylko dla blach jednokrotnie montowanych do konstrukcji nośnej. Nie podlegają 

gwarancji blachy demontowane ani blachy narażone na korozję poprzez kontakt z produktami korozji innych elementów budowlanych 

jak łączniki, instalacje odgromowe itp. 
16. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku działania pozostawionych na powierzchni blach opiłków metalowych 

powstałych podczas cięcia, wiercenia lub przykręcania blach.  

17. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał wyrobu w czasie dostawy 

w sposób przyjęty przy wyrobach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Gwaranta o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na 

jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Gwaranta niezwłocznie po jej stwierdzeniu.  Nie należy montować wyrobów w których 

ujawniono wady ( o wadach należy niezwłocznie powiadomić Gwaranta) 

18. Odpowiedzialność finansowa Gwaranta wynikająca z niniejszej gwarancji ograniczona jest wyłącznie do kosztów materiałowych 

poniesionych w celu naprawienia powstałych uszkodzeń blach lub usunięcia wad, jednak nie więcej niż do wartości początkowej, 

określonej fakturą zakupu blach, i nie obejmuje wszelkich innych szkód.                         
                                                  

 



 
 

 

                                         

WARUNKI ROZPATRYWANIA GWARANCJI : 

1.Roszczenia z tytułu gwarancji będą rozpatrywane , jeżeli Kupujący do zgłoszenia reklamacyjnego dostarczy oryginalny dowód 

zakupu oraz oryginał wypełnionej Karty Gwarancyjnej . Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest zapłata za towar w całości. 

Reklamacje  z tytułu niniejszej gwarancji należy zgłaszać w ciągu 14 dni od ujawnienia wad w formie pisemnej . Spółka Jawna 

Nowax w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego rozpatrzy zasadność reklamacji. NOWAX zastrzega 

sobie prawo do dokonania inspekcji uszkodzonego wyrobu w miejscu, gdzie został on zamontowany. Jeśli zajdzie konieczność oględzin 

reklamowanego pokrycia wówczas decyzja zostanie podjęta w ciągu 14 dni od daty oględzin . Gdyby zaszła konieczność 

przeprowadzenia badań laboratoryjnych surowca reklamowanego pokrycia wówczas czas rozpatrzenia roszczeń zostanie wydłużony , o 

czym Reklamujący zostanie poinformowany odrębnym pismem. 

2.Zakres odpowiedzialności  Spółki  Jawnej Nowax  wynikający z niniejszej gwarancji obejmuje wyłącznie dostarczenie kupującemu 

towaru wolnego od wad lub zwrot ceny sprzedaży za wadliwe arkusze blachy z uwzględnieniem okresu amortyzacji  lub pokrycie 

kosztów renowacji arkuszy blachy (sposób wybiera gwarant ). Spółka  Nowax nie ponosi kosztów związanych z montażem i 

demontażem reklamowanej blachy .  
 

 
 
 
                   
----------------------------------------                                                           -------------------------------------- 
       Data i podpis Gwaranta                                                                                  Podpis Klienta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


