
OKRESY GWARANCJI I RĘKOJMI NA PRODUKTY PENEDER

Udzielamy Państwu rękojmi na okres trzech lat.

Warunkiem udzielenia rękojmi jest prowadzenie udokumentowanych przeglądów technicznych, zgodnych z naszymi wskazówkami dotyczącymi  serwisowania i konserwacji produktów.

W przypadku zawarcia umowy serwisowej z naszym partnerem handlowym, okres rękojmi ulega wydłużeniu do  pięciu lat.

Dla części elektrycznych i elektromechanicznych oraz okuć określonych przez normy EN 1125 i EN 179 obowiązują warunki rekojmi i gwarancji udzielane przez producenta.

Szczegóły znajdują się na stronie www.peneder.com oraz w Ogólnych Warunkach Gwarancyjnych.

Właściwości i jakość użytych blach zgodne z normą EN 10346. Powierzchnie ocynkowane zabezpieczone przed korozją dzięki zastosowaniu odpowiednich  środków.

OKRESY GWARANCJI I RĘKOJMI NA WYPOSAŻENIE PRODUKTÓW PENEDER

FIRMA OKRESY

RYGLE

Dictator/Bach Gwarancja 1 rok Wymiana dostarczonego wadliwego towaru, jak również całkowita naprawa szkody, spowodowanej przez wadliwość towaru.

Dictator/Bach Rękojmia 2 lata Całkowity termin dla roszczeń wynikających z rękojmi wynosi trzy lata od dostawy.

ZAMKI

BKS Rękojmia 1 rok Obowiązuje bez względu na okres eksploatacji.

Zamki elektryczne 1 rok Obowiązuje dla wszystkich zamków elektrycznych.

Elektrozaczepy 1 rok Obowiązuje dla wszystkich elektrozaczepów.

SAMOZAMYKACZE

DORMA
Rękojmia 6 miesięcy

bez Umowy Serwisowej
Roszczenia strony umowy wynikające z rękojmi ulegają przedawnieniu w ciągu sześciu miesięcy od daty stwierdzenia wady przez stronę umowy lub jej odbiorcę.

DORMA Gwarancja 1 rok Specjalna umowa dotycząca produktów DORMA, dostarczonych przez firmę DORMA Austria, Dział Samozamykaczy Drzwiowych.

DORMA
Rękojmia 2 lata

z Umową Serwisową
Okres rękojmi ulega wydłużeniu do dwóch lat, jeżeli strona umowy lub jej odbiorca w ciągu trzech miesięcy od odbioru technicznego zawrze z firmą DORMA umowę serwisową.

GEZE Gwarancja 1 rok Obowiązuje dla części elektrycznych, jak np. napędy.

GEZE Gwarancja 2 lata Obowiązuje dla wszystkich mechanicznych okuć budowlanych.

Elektromagnesy do

bram przesuwnych
1 rok

KLAMKI

GEOS Rękojmia 2 lata Obowiązuje dla wszystkich produktów.

GEOS Rozszerzona gwarancja 5 lat Dla produktów katalogowych obowiązuje rozszerzona gwarancja na bezpieczeństwo funkcjonalne.

SZKŁO OGNIOODPORNE

Rękojmia 2 lata Ogólnie prawnie obowiązujący okres rękojmi dla rzeczy ruchomych.

Gwarancja 5 lat Dotyczy przejrzystości szyb izolowanych w zastosowaniach wewnętrznych.

TECHNIKA NAPĘDOWA

Liberda Rękojmia 1 rok Dla wszystkich napędów. Usunięcie awarii powoduje przedłużenie rękojmi dla związanej z awarią wadliwej części, nie dotyczy jednak części bezpośrednio nie związanych z usterką.

Linki do bram przesuwnych 1 rok W przypadku bram z wolnym wózkiem (część ulegająca ścieraniu).

Paski zębate 1 rok

UWAGI


