Dziękujemy Państwu za dokonanie zakupu produktów z bogatej oferty Seleny.
GWARANT
SELENA S.A.
Ul. Wyścigowa 56 e
53-012 Wrocław
tel. 071/783 83 01 fax. 071/783 83 00

KARTA GWARANCYJNA Nr
NABYWCA

ODBIORCA

Nazwa i ilość
zakupionego towaru:

Nazwa i ilość
zakupionego towaru:

Numer faktury
gwaranta:

Numer faktury
gwaranta:

Data sprzedaży:

Data sprzedaży:

Firma SELENA S.A. we Wrocławiu udziela nabywcy gwarancji na zakupione papy asfaltowe typu TACK-R na
następujących warunkach:

I.

WARUNKI OGÓLNE

1. Gwarant gwarantuje, że papy asfaltowe są wolne od wad fabrycznych powodujących nieszczelność
dachu w okresie trwania gwarancji. Warunkiem koniecznym do skorzystania z uprawnień gwarancji jest
montaż zgodny z instrukcją producenta, wytycznymi podanymi w informacji technicznej wyrobu oraz na
etykiecie wyrobu.
2. Okres gwarancji na poszczególne produkty, liczony od dnia zakupu, z zastrzeżeniami wynikającymi
z niniejszej karty gwarancyjnej, znajduje się w tabeli 1.
3. Nabywca może zgłosić reklamację na adres Gwaranta bądź pod adres mail: reklamacje@selena.com na
piśmie w terminie 7 dni od daty wykrycia wady, nie później jednak niż przed upływem ostatecznego
terminu gwarancji, pod rygorem nieważności. Warunkiem koniecznym do uzyskania uprawnień z tytułu
gwarancji jest okazanie dowodu zakupu na reklamowany towar.
4. Nabywca jest zobowiązany do umożliwienia przedstawicielowi producenta dokonania oglądu towaru
w celu stwierdzenia wystąpienia wad oraz podjęcia decyzji w sprawie ich likwidacji.
5. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji tylko wtedy, gdy wada powstała z przyczyny
tkwiącej w produkcie.
6. W przypadku wystąpienia nieszczelności dachu z powodu wad fabrycznych tkwiących w produkcie,
producent wg własnego wyboru zobowiązuje się do usunięcia ich lub dostarczenia produktu wolnego od
wad lub obniżenia ceny.
7. Gwarant zobowiązuje się do zajęcia stanowiska w sprawie reklamacji w terminie 21 dni od daty jej
zgłoszenia.
8. W przypadku uznania reklamacji Gwarant wykonuje uprawnienia gwarancyjne w terminie 21 dni od daty
pisemnego potwierdzenia przez Odbiorcę sposobu rozliczenia. Termin może ulec wydłużeniu za
porozumieniem obydwu stron.
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II.

OGRANICZENIA

1. Gwarancja nie obejmuje przecieków dachu powstałych w wyniku:
a) montażu lub zastosowana produktu niezgodnie z instrukcją producenta, informacją techniczną
wyrobu lub informacją podaną na etykiecie wyrobu
b) transportowania, przechowywania i składowania niezgodnego instrukcją producenta, informacją
techniczną wyrobu lub informacją podana na etykiecie wyrobu
c) szkód powstałych w wyniku prowadzenia prac na dachu, a nie mających związku z montażem papy;
d) wad, szkód lub uszkodzeń spowodowanych przez niewłaściwe podłoże, na którym ułożono papę,
e) uszkodzeń konstrukcji powierzchni dachu, osiadania ścian budynku; uszkodzeń spowodowanych
huraganami, gradobiciem, pożarem, wybuchem, powodzią, przedmiotami spadającymi na dach lub
innymi przyczynami losowymi;
f) wad i szkód powstałych z przyczyn innych niż fabryczne wady papy
2. Różnice odcieni barwy występujące na papach są naturalną cechą tego typu pokrycia
i nie są wadą. Podczas eksploatacji dachu może nastąpić zmiana odcienia koloru posypki.
3. Gwarancja obejmuje papy, które zostały zamontowane na podłożu i podkładzie zgodnym
z zaleceniami zawartymi w informacji technicznej wyrobu oraz na etykiecie wyrobu.
4. Gwarancja nie obejmuje kosztów transportu oraz kosztów robocizny. Maksymalna odpowiedzialność
producenta jest ograniczona wartością wadliwego towaru wynikającą z faktury pomniejszoną
o coroczną deprecjację w wysokości (1/okres gwarancji z tabeli 1) wartości towaru w chwili zakupu.
5. Wszystkie uszkodzenia powstałe z przyczyn wymienionych w p. II. 1 mogą być usunięte wyłącznie na
koszt nabywcy.
6. Naprawa lub wymiana towaru wykonana w okresie gwarancyjnym samodzielnie przez nabywcę lub
osoby trzecie bez powiadomienia producenta, unieważnia gwarancję.
7. Niniejsza gwarancja obowiązuje tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polski.
8. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy, wynikających z
przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
TAB. 1 OKRESY GWARANCJI PAP ASFALTOWYCH
Lp. Nazwa handlowa towaru
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Tack-R One TT20 S50
Tack-R TT20 S52
Tack-R TT15 S50
Tack-R TT20 S40
Tack-R TU20 S30
Tack-R TU15 S30
Tack-R TU05 S30
Tack-R TU15 S40
Tack-R TU20 S40
Tack-R G200 S40 EXTRA
Tack-R G200 S40
Tack-R Fix20 S 27
Tack-R Fix15 S27
Tack-R ST25 S50*
Tack-R SU20 S25
Tack-R Alu S 30
Tack-R Alu S 40
Tack-R S Alu S26

Okres gwarancji
System
System
jednowarstwowy
dwuwarstwowy
10 lat
15 lat
8 lat
10 lat
8 lat
10 lat
10 lat
10 lat
10 lat
7 lat
10 lat
10 lat
10 lat
7 lat
10 lat
10 lat
10 lat
10 lat
8 lat
10 lat
7 lat
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19. Selena Most Road-R T20 S50
20. Tack-R TF10 S32
21. Tack-R SF20 S25
22. Cool-R TT20 S30**
23. Cool-R Fix S50**
24. Tack-R Green S52
25. Tack-R Green S40
26. Tack-R PYE PV250 S40
27. Tack-R PYE PV250 S52
*Wyłącznie z papą podkładową Tack-R SU20 S25
**Wyłącznie z powłoką płynną Cool-R

10 lat
10 lat
10 lat
7 lat
10 lat
7 lat

10 lat
10 lat
10 lat
10 lat
15 lat
15 lat
10 lat
7 lat
10 lat

