REGISTRACIJOS FORMA
INFORMACIJA APIE PRODUKT
Pirkimo data
Sumontuotos TECHNONICOL
erp s (kolekcija, spalva)
rengta (m2)
Partijos numeris ir pagaminimo data
( r. ant pakuot s esan ioje etiket je)
Naudota paruo iamojo
hidroizoliacinio sluoksnio med iaga
(pilnas gaminio pavadinimas)
rengta (m2)
rengimo data
Adresas

INFORMACIJA APIE PARDAV J
mon s pavadinimas
Adresas,
pa to kodas
Telefono Nr.
El. pa tas
Pardav jo atstovo vardas ir pavard
Atstovo para as
Antspaudo vieta

PASTABA: tik tinkamai u pildytas, patvirtintas pardav jo antspaudu ir pasira ytas jo galioto atstovo
garantinis sertifikatas laikomas galiojan iu. Garantin sertifikat taip pat galite u pildyti patys adresu
www.mida.lt arba www.shinglas.com. Atsispausdin susisiekite su pardav ju, kad sertifikat patvirtint
antspaudu ir pasira yt galiotas atstovas.

GARANTINIS
SERTIFIKATAS Nr. ___

Perskai iau ir sutinku su ia i d stytomis nuostatomis ir s lygomis.

Data

Pirk jo vardas ir pavard

Pirk jo para as

A i , kad renkat s TECHNONICOL produkcij !
Did iuojam s gal dami pasi lyti auk iausios
kokyb s erpes su iuo Garantiniu sertifikatu.

www.shinglas.com

BITUMIN S

ERP S

1. Gamintojo garantija

2. Garantijos teikimo nuostatos ir s lygos

UAB Mida LT (toliau Gamintojas) iuo dokumentu deklaruoja, kad TECHNONICOL erp s neturi gamybos defekt , kurie tur t
takos stogo kokybei, su s lyga, kad gyvendintos iame sertifikate nurodytos nuostatos ir reikalavimai. is sertifikatas galioja
visame pasaulyje sigytoms ir sumontuotoms TECHNONICOL erp ms pagal emiau pateiktoje lentel je nurodytus garantinius
laikotarpius.

1 lentel

2.1. Stogo konstrukcija privalo atitikti visus TECHNONICOL erpi montavimo vietoje galiojan ius vietos ir valstybinius
statybos kodeksus ir reglamentus bei pastato in inerin je dokumentacijoje apibr tas reik mes.
2.2. TECHNONICOL erp s privalo b ti tinkamai sumontuoti, grie tai laikantis montavimo vadovo, kur rasite
www.shinglas.com, bei vadovaujantis galiojan iais kodeksais ir reglamentais.
2.3. Galima naudoti tik Gamintojo nurodytus stogo montavimo priedus ir komponentus. Rekomenduojamos med iagos ir (ar)
j ekvivalentai nurodyti i samioje montavimo vadovo versijoje.
2.4. Gamintojas neprisiima atsakomyb s u pasekmes, atsiradusias d l ne montavimo vadove nurodyt pried ar
komponent naudojimo. Gamintojas nekompensuoja alos ar nuostoli , atsiradusi d l netinkam pried ar komponent
naudojimo, ir neatlygina patirt i laid u bet kokius defekt ar stogo pa eidim tvarkymo darbus, kurie kilo d l min t
komponent naudojimo.
2.5. Garantiniu laikotarpiu Pirk jas privalo i saugoti visus prek s sigijim patvirtinan ius dokumentus, pakuot s etiket ,
kurioje nurodytas gaminio kodas ir pagaminimo data, bei Garantin sertifikat .

TECHNONICOL
erpi kolekcija

Bendroji garantija, metais*

Absoliuti garantija, metais*

ULTRA

50

10

CLASSIC

30

10

STANDARD

10

5

3. Garantijos teikimo apribojimai

STANDARD ROCK

10

5

i garantija, kaip nurodyta auk iau, apima tik TECHNONICOL erpi gamybos defektus.
Garantija netaikoma iais atvejais:
3.1. Jei ala atsirado d l stichini nelaimi , gamtini , ekologini ir kit anomalij ; taip pat d l force majeure aplinkybi .
3.2. Jei ala atsirado d l netinkamo transportavimo, sand liavimo ar naudojimo.
3.3. Jei ala atsirado nesilaikant TECHNONICOL erpi montavimo vadove pateiktos informacijos ir (ar) taikom statybos
kodeks , bei d l netinkamo ar nekokybi ko gar izoliacinio sluoksnio, ventiliacijos ar ilumos izoliacijos.
3.4. Jei ala atsirado d l gerosios stog remonto praktikos nepaisymo, ar naudojant ne Gamintojo rekomenduojamus priedus
ir komponentus.
3.5. Jie ala kilo d l pakeitim , kurie buvo atlikti po produkto rengimo, skaitant bet kokios rangos montavim , da ym
ar valym bet kokiomis valymo priemon mis.
3.6. ala, atsiradusi d l konstrukcijos nus dimo ar jud jimo, i kraipymo, ardymo, poslinkio bei stogo pakloto, pastato sien
ar pamat sulinkimo ar tr kimo.
3.7. Jei ala atsirado d l netinkam pal p s/stogo ventiliacijos element .
3.8. D l nat rali savalaiki granuli atspalvio ar spalvos pakitim ir erpi su m lynomis granul mis atspalvio pakitim
ar variacij .
3.9. D l erpi atspalvio pakitim , patams jimo ar spalvos praradimo, kurio prie astis grybelis, pel sis, dumbliai, kerp s
ar kiti ter alai, skaitant bet kokius ant stogo besiveisian ius gyvuosius organizmus.
3.10. D l erpi spalvos pakitim , kuri prie astis kontaktas su chemin mis med iagomis, cementu ar gipsiniu tinku.
! Gamintojas rekomenduoja bendradarbiauti su patikimais ir patyrusiais stog dengimo specialistais, kurie ne tik geb t tinkamai
sumontuoti med iagas, bet ir suteikt atlikt darb garantij .
Gamintojas pasilieka teis nutraukti produkcijos gamyb ar keisti bet kuriuos produktus ( skaitant erpi spalvos receptus)
neprane us Pirk jui/Savininkui. Gamintojas neprisiima atsakomyb s u produkcijos gamybos nutraukimo ar specifikacijos
pakeitimo Pirk jui/Savininkui sukeltas pasekmes. Gamintojas neprisiima atsakomyb s, jei pakaitiniai gaminiai (gauti i nagrin jus
pretenzij ) neatitinka Pirk jo turim gamini d l j nat ralaus nusid v jimo ar gamybos pakeitimo. Tuo atveju, kai reikia pakeisti
TECHNONICOL erpes, kuri gamyba buvo nutraukta ar buvo atlikti gamybos pakeitimai, Gamintojas pasilieka teis Pirk jui
pristatyti pana ios kokyb s ir kainos pakaitinius produktus. Gamintojas savo nuo i ra vertina med iag , b tin nustatytam
defektui i taisyti, kiek .

* Garantinis laikotarpis pradedamas skai iuoti nuo dienos, kai prekes sigyja galutinis naudotojas.

Absoliuti garantija
Jei nurodyto garantinio laikotarpio metu aptinkami bet kokie TECHNONICOL erpi defektai, kuri prie astis
ia i d styti
gamybos technologijos pa eidimai, Gamintojas, savo nuo i ra, arba pakei ia nekokybi kus gaminius ir padengia visas i laidas,
susijusias su j pakeitimu, arba padengia nekokybi k gamini kain ir su j keitimu susijusias i laidas.
Nekokybi k gamini keitimo darb kaina nustatoma remiantis tuo metu konkre iame regione vyraujan iomis standartin mis
kainomis.
Gamintojo atsakomyb viso garantinio laikotarpio metu apima tik nekokybi k gamini keitimo i laidas, skaitant pa i gamini ir
stogo darb kain (stogo darbai gamini i montavimas, alinimas ir rengimas).
D MESIO: is garantinis laikotarpis galioja tik tuo atveju, jei visu stogo plotu yra tinkamai rengtas papildomos hidroizoliacijos
sluoksnis (paklotas), kaip nurodyta TECHNONICOL erpi montavimo vadove. Tuo atveju, kai nesilaikoma Gamintojo nurodym
d l papildomo hidroizoliacijos sluoksnio (pakloto) montavimo, Gamintojo atsakomyb s mastas garantinio laikotarpio metu
ribojamas iki bendrosios garantijos laikotarpiu taikomos atsakomyb s, t. y. stogo med iag kainos, atskai iavus amortizacij
(stogo darb i laidos, skaitant i montavimo, alinimo ir rengimo darbus, nepadengiamos).

Bendroji garantija
Pra jus absoliu ios garantijos laikotarpiui, Gamintojo maksimali atsakomyb apribojama iki stogo med iag kainos, atskai iavus
amortizacij (stogo darb i laidos, skaitant i montavimo, alinimo ir rengimo darbus, nepadengiamos). i kompensacija
apskai iuojama proporcingai bendrosios garantijos laikotarpiui, kaip nurodyta toliau:
Mokama kompensacija = stogo med iag kaina*(1 (KPRETENZ. KA.LAIKOT.)*c), kai stogo med iag kaina lygi kainai, kuri buvo mok ta
preki sigijimo metu;
pilni metai nuo gaminio sigijimo iki pretenzijos parei kimo (datos, kai Gamintojas priima Pirk jo pretenzij );
PRETENZIJA
gaminiams taikomas garantinis laikotarpis (stulpelis b);
A.LAIKOT
c nusid v jimo koeficientas, taikomas nuo paskutin s garantinio laikotarpio dienos (stulpelis c).

2 lentel

4. Pretenzij teikimo tvarka

TECHNONICOL
erpi kolekcija

Garantinis laikotarpis, metais*

a

b

ULTRA

10

1/40

CLASSIC

10

1/20

STANDARD

5

1/5

STANDARD ROCK

5

1/5

Nusid v jimo koeficientas

4.1. Niekada nemontuokite stogo med iag su defektais!
4.2. Aptikus bet kokius defektus, Pirk jas privalo informuoti apie tai Gamintoj per dvi (2) savaites nuo problemos nustatymo
el. pa tu service@mida.lt.
4.3. Pretenzija registruojama pateikus:
pirkim patvirtinant dokument ,
Garantin sertifikat ,
pirk jo prane im , kuriame nurodoma problema ir defektini med iag kiekis,
spalvotas skaitmenines nuotraukas su defekto, ventiliacijos element ir namo aplinkos vaizdu.
Pirk jas gauna gamintojo patvirtinim apie priimt pretenzij .
4.4. U pretenzij administravim atsakingas asmuo gali pareikalauti Pirk jo savo s skaita pristatyti tyrimui b tinos
papildomos informacijos, nuotrauk ar m gini . Pirk jui nepateikus reikalaujamos papildomos informacijos per trisde imt (30)
dien , bus laikoma, kad pretenzija n ra pateikta, o Pirk jas apie tai bus informuotas ra tu nurodytu kontaktiniu adresu.
4.5. Pirk jas, esant reikalui, privalo u tikrinti Gamintojo atstovui prieig , kad b t i tirtas pretenzijos pagr stumas ir sudaryta
galimyb vertinti defektus ar al .
4.6. Pretenzija i nagrin jama per trisde imt (30) dien nuo pateikimo.

