gwarancja
SONDA RAUGEO PE-XA

gwarancja rehau
NA WYPRODUKOWANĄ(E) I DOSTARCZONĄ(E) PRZEZ REHAU SONDĘ(Y) RAUGEO PE-XA

Inwestor:
Wykonawca robót wiertniczych potwierdza niniejszym, że sonda(y)
RAUGEO PE-XA została(y) zamontowana(e) w ramach wskazanej
obok inwestycji zgodnie z uznanymi regułami techniki oraz aktualnie
obowiązującą „Informacją Techniczną REHAU RAUGEO”.

Inwestycja / liczba sond:

Wykonawca robót wiertniczych:
Miejscowość, data

Montaż dnia:

Pieczątka i podpis wykonawcy robót wiertniczych

REHAU udziela na zasadach określonych w poniższych Warunkach
Gwarancji 10-letniej gwarancji na sprawne działanie zamontowanej(ych)
sond(y) RAUGEO PE-Xa. Niniejsze oświadczenie gwarancyjne jest
ważne, o ile zostało ono kompletnie wypełnione i podpisane przez
wykonawcę robót wiertniczych, a właściwe Biuro Handlowo-Techniczne
REHAU przyznało numer gwarancji.

W celu przyznania przez REHAU numeru gwarancji niniejsze
oświadczenie gwarancyjne należy przesłać do właściwego Biura
Handlowo-Technicznego REHAU w terminie 3 miesięcy po zakończeniu
montażu sondy. Oświadczenie gwarancyjne zostanie następnie
uzupełnione i zwrócone przez REHAU.

Oświadczenie gwarancyjne nr *)

Data *):

Podpis Biura Handlowo-Technicznego REHAU *)

*) wypełnia REHAU.
Oryginał: pozostaje u wykonawcy robót wiertniczych
Kopia: pozostaje we właściwym Biurze Handlowo-Technicznym REHAU

warunki gwarancji

1. Zakres gwarancji
1.1	REHAU gwarantuje, że sonda RAUGEO PE-Xa została wyprodukowana z najwyższą starannością przy użyciu materiałów o należytej
jakości.

-	odwiert oraz wprowadzenie sondy zostały wykonane przez
przedsiębiorstwo wiertnicze o udokumentowanych kwalifikacjach
i uprawnieniach oraz zgodnie z uznanymi regułami techniki i
aktualnie obowiązującą „Informacją Techniczną REHAU RAUGEO”.

1.2	REHAU gwarantuje niezawodne działanie sondy RAUGEO PE-Xa
2. Treść oraz wykonanie świadczeń objętych gwarancją
2.1	Gwarancja REHAU obejmuje bezpłatną wymianę sondy RAUGEO
PE-Xa oraz wykonanie niezbędnych robót wiertniczych
i montażowych.

-	przyłącze sondy RAUGEO PE-Xa zostało wykonane przy użyciu
narzędzi oraz złączek REHAU.
-	ewentualne zakłócenia działania sondy nie wynikają z błędów
lub uszkodzeń powstałych w trakcie montażu sondy.

2.2	Świadczenia gwarancyjne ograniczone są do kwoty 40.000 PLN
na każdą sondę.

-	zachowane zostały warunki eksploatacji (ciśnienie oraz temperatura eksploatacji).

2.3	Skorzystanie z uprawnień objętych gwarancją w okresie gwarancji
nie wydłuża łącznego okresu obowiązywania gwarancji.

-	REHAU miał możliwość zbadania szkody w terminie 14 dni od jej
odkrycia.

2.4	REHAU zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania świadczeń
gwarancyjnych wybranym przez siebie specjalistycznym przedsiębiorstwom.

-	przyczyną zakłóceń w działaniu sondy nie są zjawiska tektoniczne
(np. trzęsienie ziemi, przesunięcia lub obniżenie pokładów skalnych).

2.5	Umowne lub prawne roszczenia gwarancyjne pozostają nienaruszone przez niniejszą gwarancję.
3. W
 arunki gwarancji
Korzystanie ze świadczeń gwarancyjnych jest możliwe w przypadku
spełnienia następujących warunków:
-	zakłócenia działania sondy wystąpią w okresie 10 lat od zakończenia montażu.
-	przedstawienie niniejszej karty gwarancyjnej, która zgodnie z
wymogiem określonym na poprzedniej stronie została kompletnie
wypełniona i w terminie 3 miesięcy po zakończeniu montażu
odesłana do REHAU. Świadczenia gwarancyjne mogą być dochodzone alternatywnie przez wykonawcę robót wiertniczych, przez
projektanta albo inwestora, jednakże w odniesieniu do danej szkody
jednocześnie tylko przez jednego z wyżej wskazanych uprawnionych.
W przypadku sprzedaży nieruchomości uprawnienia z gwarancji
mogą być dochodzone także przez nabywcę nieruchomości.
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