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:
WARUNKI GWARANCJI

Firma SELENA S.A. we Wrocławiu udziela nabywcy gwarancji na zakupiony towar.
Gwarant gwarantuje, że sprzedawane towary są wolne od wad fabrycznych i nie zmienią swoich własności
hydro-izolacyjnych przez okres trwania gwarancji.
1. Okresy gwarancji na poszczególne rodzaje produktów oraz układy (systemy montażowe)
przedstawione są w Tabeli i liczone są od daty zakupu.
2. 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.
3. Nabywca jest zobowiązany do umożliwienia Przedstawicielowi Gwaranta dokonania oględzin
towaru w celu stwierdzenia wystąpienia wad oraz podjęcia decyzji w sprawie ich likwidacji.
4. Gwarant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji tylko wtedy, gdy wada powstała z przyczyny
tkwiącej w produkcie.
5. W przypadku wystąpienia wad fizycznych tkwiących w produkcie Gwarant zobowiązuje się (według
swojego uznania) do usunięcia ich lub dostarczenia produktu wolnego od wad lub obniżenia ceny.
6. Gwarant zobowiązuje się do zajęcia stanowiska w sprawie reklamacji w terminie 21 dni od daty jej
zgłoszenia.
7. W przypadku uznania reklamacji Gwarant wykonuje uprawnienia gwarancyjne w terminie 21 dni od
daty pisemnego potwierdzenia przez Odbiorcę sposobu rozliczenia.
8. Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku:
• niewłaściwego montażu niezgodnego z instrukcją Producenta, Kartą Techniczną lub z
zasadami sztuki budowlanej montażu towaru (instrukcja do pobrania ze strony
www.matizol.pl lub u producenta);
• montażu na dachu z nieprawidłową wentylacją,
• wad konstrukcyjnych podłoża,
• niewłaściwych warunków transportowania, przechowywania i składowania,
• wad i szkód powstałych z przyczyn innych niż fabryczne wady papy,
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szkód powstałych w wyniku prowadzenia prac , a nie mających związku z montażem
towaru,
wad, szkód lub uszkodzeń spowodowanych przez niewłaściwe podłoże, na którym ułożono
papę,
uszkodzeń konstrukcji podłoża , osiadania ścian budynku,
uszkodzeń spowodowanych huraganami, gradobiciem, pożarem, wybuchem, powodzią,
przedmiotami spadającymi na dach lub innymi przyczynami losowymi,
zmiany koloru posypki w czasie eksploatacji dachu.

9. Ograniczenie odpowiedzialności. Gwarancja nie obejmuje kosztów transportu oraz kosztów
robocizny. Maksymalna odpowiedzialność Gwaranta jest ograniczona wartością wadliwego towaru
wynikającą z faktury pomniejszoną o coroczną deprecjację w wysokości (1/okres gwarancji)
wartości towaru w chwili zakupu.
10. Wszystkie uszkodzenia powstałe z przyczyn wymienionych w p. 8 mogą być usunięte wyłącznie na
koszt Nabywcy.
11. Naprawa lub wymiana towaru wykonana w okresie gwarancyjnym samodzielnie przez Nabywcę lub
osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Gwaranta, unieważnia gwarancję.
12. Niniejsza gwarancja obowiązuje tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polski.
13. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy, wynikających z
przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Miejscowość, data, podpis i pieczęć Sprzedawcy:

W imieniu Gwaranta
Dyr. Sprzedaży Pokryć Dachowych
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Nazwa handlowa towaru
Gonty asfaltowe MATIZOL
Gonty asfaltowe MATIZOL MAX
Gonty asfaltowe MATIZOL SBS
GORDACH EXTRA PZ PYE PV250 S46
GORDACH EXTRA WZ PYE PV250 S52
GORDACH STANDARD WZ PYE PV250 S52
MATIZOL DELTA 4,0 SBS PYE PV250 S40
GORBIT OPTIMA
GORDACH MONO EXTRA
MATIZOL MAX WZ PYE PV250 S52
MOSTOWA EXTRA
MATIZOL FUNDAMENT ANTYRADON
MATIZOL MAX FUNDAMENT SBS
MATIZOL FUNDAMENT SBS
MATIZOL PYE G200 S40
UNI SUPER PYE PV250 S52
UNI STANDARD PYE PV250 S52
UNI STANDARD PYE PV250 S52V
UNI STANDARD W-PYE PV250 S52
UNI STANDARD W-PYE PV250 S52V
MATIZOL STYROTEK
MATIZOL STYROTEK STANDARD
MEMBRANA DACHOWA MATIZOL 5W
MEMBRANA DACHOWA MATIZOL 3W
UNI STANDARD PYE PV250S40
UNI STANDARD P - PYE PV250 S40
UNI STANDARD G200 S40
WELPLAST SUPER -wszystkie odmiany
WELPALAST - wszystkie odmiany
UNI V60 S42H
UNI V60 S42V
UNI V60 S30
W/PV - SBS

Okres gwarancji
System jednowarstwowy
System dwuwarstwowy
10 lat
12 lat
15 lat
15 lat
10 lat
15 lat
9 lat
12 lat
12 lat
8 lat
10 lat
10 lat
15 lat
10 lat
15 lat
10 lat
10 lat
Gwarancja udzielana indywidualnie w zależności od
rozwiązania projektowego
10 lat
10 lat
8 lat
8 lat
10 lat
7 lat
10 lat
7 lat
10 lat
7 lat
10 lat
7 lat
2 lata - zabezpieczenie czasowe
10 lat
2 lata - zabezpieczenie czasowe
8 lat
10 lat
7 lat
7 lat
7 lat
5 lat
3 lata
3 lata
3 lata
3 lata

