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Gwarancja                                  

PLEWA OSMOSE CERAMIKA Sp. z o.o. udziela nieograniczonej czasowo gwarancji 
na systemy kominowe:  PLEWA uni fe, uni fu, uni las w zakresie i na warunkach 
określonych w poniższych Ogólnych Warunkach Gwarancji.
Gwarancja  obejmuje  zarówno rury ceramiczne stosowane w systemach kominowych, 
jak i funkcjonowanie systemu jako całości.
Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej: Rzeczpospolita Polska.

Ogólne warunki gwarancji
Przedmiot gwarancji.

1. W przypadku komina uni fe gwarancja obejmuje wyłącznie odporność na pożar sadzy 
zgodnie z normą  PN EN 1457.
2. W przypadku komina uni fu gwarancja obejmuje wyłącznie odporność na pożar sadzy 
(w przypadku użytkowania go w warunkach pracy suchej) oraz korozję budowlaną 
spowodowaną działaniem kondensatu (w przypadku użytkowania go w warunkach 
pracy mokrej) zgodnie z normą  PN EN 1457.
3. W przypadku komina uni las gwarancja obejmuje wyłącznie odporność na korozję 
budowlaną spowodowaną działaniem kondensatu zgodnie z normą  PN EN 1457.
4. Na elementy uzupełniające systemów i akcesoria udzielana jest gwarancja na zasadach 
ogólnych określonych poprzez odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, 
z uwzględnieniem uregulowań zawartych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku 
o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

Producent:  PLEWA OSMOSE CERAMIKA Sp. z o.o.
                                               ul. Sikorskiego 1
                                             87-850 Choceń

Nr KRS: 0000382841, NIP: 7822522372
  

zwany w dalszej części niniejszej gwarancji Gwarantem



Wymagania gwarancji:

1. Świadczenia gwarancyjne na kominy Gwaranta przysługują po przedstawieniu dowodu zakupu komina, a przypadku
     jego braku, po stwierdzeniu przez rzeczoznawcę Gwaranta lub osobę wyznaczoną przez Gwaranta autentyczności 
    pochodzenia produktu. 
2. Świadczenia gwarancyjne na kominy Gwaranta przysługują po przedstawieniu protokołu odbioru wystawionego przez 
    kierownika budowy lub inną osobę upoważnioną, stwierdzającego montaż komina zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
    odpowiednimi przepisami prawa oraz udostępnioną przez Gwaranta instrukcją montażu komina. W przypadku braku 
    takiego protokołu, lub wątpliwości co do prawidłowego montażu, prawidłowość wykonania komina stwierdza 
    rzeczoznawca Gwaranta lub osoba przez Gwaranta wyznaczona.
3. Koszt działań podjętych w celu ustalenia pochodzenia produktu i prawidłowości jego montażu, jeżeli składający 
    reklamację nie wykaże tychże okoliczności poprzez przedstawienie dokumentów, o których mowa w ust. 1-2, powyżej 
    ponosi składający reklamację w wysokości kosztów rzeczywiście poniesionych przez Gwaranta lub jego przedstawiciela. 
    Składający reklamację zostanie powiadomiony przed dokonaniem oględzin komina o wysokości tych kosztów. 
   Za dokonanie wyżej wymienionych czynności Gwarant wystawi fakturę VAT.
4. Warunkiem odpowiedzialności Gwaranta jest spełnienie przez składającego reklamację poniższych warunków:
 a) komin zostanie zainstalowany wyłącznie przez osoby posiadające  odpowiednią wiedzę w tym zakresie,
 b) komin zostanie odebrany przez Rejonowego Mistrza Kominiarskiego,
 c) użytkowanie komina odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi  przepisami,
 d) komin zostanie odpowiednio dobrany do pieca i instalacji grzewczej,
 e) w przypadkach nietypowych i wymagających obliczeń przy doborze przekroju komina,  
       jego zamontowanie  zostanie uprzednio skonsultowane z Gwarantem.  
5. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności z niniejszej gwarancji w poniższych przypadkach:
 a) uszkodzeń komina spowodowanych przez użytkownika w następstwie niewłaściwego lub niezgodnego 
      z przeznaczeniem jego wykorzystania,
 b) uszkodzeń komina spowodowanych korzystaniem przez użytkownika z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych,
 c) uszkodzeń komina spowodowanych przez czynniki zewnętrzne,
 d) błędnego montażu,
 e) zastosowania komina w innym celu niż wynika z jego przeznaczenia, lub w warunkach niezgodnych z jego 
      przeznaczeniem,
 f ) zastosowania komina w obiektach przemysłowych,
 g) zmiany kotła lub palnika, zmiany warunków pracy lub systemu odprowadzania  spalin,
 h) użytkowania pieca niezgodnie z zaleceniami jego producenta,
 i) dokonania niezaakceptowanych przez Gwaranta przeróbek, napraw  i tym podobnych działań wpływających 
     na zachowanie się materiałów lub działanie systemu,   
 j) zastosowania nieoryginalnych elementów systemu lub akcesoriów,  jak również nieodpowiednich materiałów 
     łączących, zwłaszcza kitu przeznaczonego do łączenia rur ceramicznych,
 k) działania siły wyższej lub osób trzecich.

Świadczenia z tytułu gwarancji:

1. W ramach gwarancji Gwarant zobowiązuje się – osobiście lub za pomocą wskazanego autoryzowanego wykonawcy – do 
    usunięcia wad �zycznych (naprawy) komina/systemu kominowego, jeżeli wady te ujawnią się w okresie Gwarancji i spełnione 
    zostaną pozostałe warunki Gwarancji.   
2. W sytuacji, gdy zakupiony system kominowy przed zgłoszeniem reklamacji naprawiał podmiot przez Gwaranta 
    niezaakceptowany, roszczenia z tytułu gwarancji  wygasają. Świadczenia gwarancyjne dotyczą jedynie wymiany uszkodzonych 
    elementów lub naprawy systemu.
3. Gwarant zobowiązany jest jedynie do  poniesienia kosztów związanych z naprawą gwarancyjną. W ramach Gwarancji 
    Gwarant nie jest zobowiązany do zwrotu lub uiszczenia na rzecz podmiotu korzystającego z Gwarancji innych kosztów, 
    jak np. koszty odłączenia ogrzewania, wykwaterowania, korzystania z innych źródeł ciepła, itp.

Zasady zgłaszania reklamacji:

1. Reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie, w formie pisemnej na adres: ul. Sikorskiego 1, 87-850 Choceń lub drogą mailową 
    na adres: plewa@plewa.net.pl nie później niż w ciągu 7 dni od wykrycia wady. Gwarant ma prawo odmówić naprawy 
    w przypadku zgłoszenia wady po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim.
2. Zgłaszający zobowiązany jest do zapewnienia dostępu przedstawicielom Gwaranta lub osób przez niego upoważnionych 
    do komina i urządzeń z nim współpracujących w celu dokonania oględzin i ekspertyz. W sytuacji, gdy zgłaszający reklamację nie zapewni 
    dostępu do komina i urządzeń z nim współpracujących, przedstawicielom Gwaranta lub osobom przez niego upoważnionym, 
    Gwarant ma prawo odstąpić od dokonania oględzin i ekspertyz, a zgłaszający jest zobowiązany pokryć koszty dojazdu ww. osób 
    na miejsce, gdzie znajduje się przedmiot Gwarancji. 
3. W przypadku oczywiście nieuzasadnionego żądania dokonania naprawy, zgłaszający reklamację poniesie wszelkie koszty poniesione 
    przez Gwaranta celem ustalenia zasadności zgłoszonej Gwarancji.
4. Rozpatrzenie roszczeń gwarancyjnych powinno nastąpić w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia wady.
5. Niniejsza Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi 
    za wady rzeczy sprzedanej.

          PLEWA OSMOSE CERAMIKA Sp. z o.o.                                         


