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5-letnia Gwarancja na płyty CEMBRIT TRUE (Transparent), 

CEMBRIT ZENIT (Solid), CEMBRIT METRO (Cover), 

CEMBRIT CEMBONIT (Patina), CEMBRIT CEMBONIT 

ROUGH (Patina Rough)    

 

 

STRONY GWARANCJI 

 

Copal Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sikorskiego 78, 64-980 Trzcianka, Polska; niniejszym 

udziela następującej gwarancji na pokrycia włókno-cementowe typu: CEMBRIT: TRUE 

(Transparent), ZENIT (Solid), METRO (Cover), CEMBONIT (Patina) oraz CEMBONIT 

ROUGH (Patina Rpugh) dostarczane przez Copal Sp. z o.o. („Produkt/Produkty”).  

 

Niniejszej Gwarancji udziela się właścicielowi budynku, na którym Produkty są montowane 

(„Właściciel”).  

 

OKRES I ZAKRES GWARANCJI  

 

Niniejsza Gwarancja obowiązuje przez okres 5 (pięciu) lat od daty dostawy Produktów do 

Odbiorcy czyli podmiotu dokonującego zakupu Produktu.  

 

Niniejsza Gwarancja obowiązuje tylko na Produkty sprzedane i zamontowane na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Gwarancji, Copal  Sp. z o.o. gwarantuje, że Produkty 

będą wolne od naturalnych wad materiałów i wykonania, które skutkowałyby 

nieprzydatnością Produktów do ich zastosowania jako materiał do pokryć. 

 

 

WARUNKI GWARANCJI 

 

Przy uwzględnieniu wszelkich innych warunków opisanych w niniejszej Gwarancji, 

Gwarancja niniejsza obowiązuje i ma zastosowanie jedynie wtedy, gdy ściśle spełniony został 

każdy z następujących warunków: 

 

Produkty były i są przechowywane, zamontowane i konserwowane zgodnie z instrukcjami 

załączonymi do Produktów oraz zgodnie z dobrymi praktykami obowiązującymi w branży 

oraz ze wszelkimi innymi zaleceniami udzielonymi przez Copal Sp. z o.o. Copal Sp. z o.o. nie 

ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione na skutek nieprawidłowego, 

nieodpowiedniego lub niewłaściwego przechowywania, montażu lub konserwacji Produktów. 

W celu dochodzenia praw z niniejszej Gwarancji niezbędne jest przedstawienie dokumentu 

stanowiącego dowód zakupu Produktów. Dla swej ważności, dowód zakupu musi również 

wskazywać datę dostawy Produktów do Odbiorcy. Odpowiedzialność z tytułu udzielonej 

Gwarancji ograniczona jest do wysokości wartości Produktów wskazanej na dowodzie 

zakupu. 

 

Niniejszą Gwarancją objęte są jedynie wady naturalne Produktów. Gwarancja nie obejmuje  

między innymi: 
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1) szkód wynikających z nieprawidłowego użycia lub obchodzenia się z Produktami przez 

podmioty inne niż Copal Sp. z o.o. 

2) szkód wynikających z konstrukcji dachu lub elewacji 

3) szkód wynikających z zastosowania farb, rozpuszczalników lub innych substancji 

czyszczących, przez podmioty inne niż Copal Sp. z o.o. 

4) szkód spowodowanych czynnikami zewnętrznymi  

5) szkód spowodowanych przez agresywne warunki atmosferyczne.  

 

W przypadku zgłoszenia przez Właściciela roszczenia z tytułu niniejszej Gwarancji Copal Sp. 

z o.o. musi mieć zapewniony dostęp do Produktów w celu ich zbadania i odpowiednio do 

zaistniałych potrzeb zastosowania środków zaradczych.  

 

ŚRODKI ZARADCZE 

 

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Gwarancji, w przypadku wystąpienia wady objętej 

niniejszą Gwarancją, Copal Sp z o.o. może według własnego uznania: 

 

1) naprawić wadliwe Produkty lub  

2) zapewnić produkty zamienne o podobnej specyfikacji w ilości zgodnej z liczbą wadliwych 

Produktów, lub 

3) wymienić Produkty (wymiana obejmuje niezbędne związane z nią prace) lub 

4) w przypadku odbarwienia się Produktów objętego niniejszą Gwarancją, przywrócić 

naturalny kolor poprzez poddanie (na miejscu) odbarwionego obszaru działaniom 

mającym na celu uzyskanie, przy zastosowaniu rozsądnej odległości, wrażenia elewacji 

jednolitej kolorystycznie. 

 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, Copal Sp. z o.o. nie ponosi 

wobec Właściciela odpowiedzialności umownej, ustawowej ani innej w związku z:  

 

1) jakimkolwiek rodzajem pośredniej lub wynikowej straty bądź szkody; 

2) stratą bądź szkodą na przedmiotach innych niż Produkt; 

3) stratą bądź szkodą spowodowaną przez lub wynikającą z projektu, wykonania, metody 

mocowania lub innych czynników, które leżą po stronie innych podmiotów niż Copal Sp. 

z o.o.; 

4) wszelkimi radami, oświadczeniami oraz zaleceniami udzielonymi przez Copal Sp. z o.o., 

jej pośredników, dystrybutorów, wykonawców, zleceniobiorców lub inne podmioty, o ile 

nie zostały one potwierdzone pisemnie przez Copal Sp. z o.o.; 

5) wszelkimi wadami Produktów lub innymi stratami bądź szkodami spowodowanymi przez 

jakiekolwiek czynniki pozostające poza kontrolą Copal Sp. z. o.o., włączając w to bez 

ograniczeń uderzenie pioruna, nadzwyczajne warunki pogodowe, siłę wyższą lub inne. 

 

PROCEDURA ZGŁASZANIA WAD 

 

Każda wada musi zostać zgłoszona Copal Sp. z o.o. w formie pisemnej, niezależnie od 

okoliczności, najpóźniej w ciągu trzydziestu (30) dni od momentu, kiedy stanie się ona 

zauważalna. Zgłoszenie wady musi wskazywać, gdzie Produkty są zamontowane oraz 

zawierać szczegółowe informacje na temat zgłaszanych wad, jak i wszelkie inne informacje, 

które mogą być pomocne dla rozpatrzenia zgłoszenia. Ponadto, Copal Sp. z o.o. musi mieć 
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zapewniony pełny dostęp do Produktów w celu ich zbadania. Copal Sp. z o.o. podejmie 

ostateczną decyzję co do tego, czy Produkt posiada wadę objętą niniejszą Gwarancją.   

 

Copal Sp. z o.o. dokona badania Produktów na własny koszt. W przypadku, gdy Copal Sp. z 

o.o. uzna, że Produkty nie są obciążone wadą objętą niniejszą Gwarancją, Właściciel 

zobowiązany będzie zwrócić Copal Sp. z o.o. uzasadnione koszty poniesione przez Copal Sp. 

z o.o.. 

 

PRAWO I JURYSDYKCJA 

 

Niniejsza Gwarancja podlega i będzie interpretowana zgodnie z przepisami prawa polskiego. 

Wszelkie spory powstałe pomiędzy stronami niniejszej Gwarancji, które nie zostaną 

rozwiązane polubownie, będą podlegały wyłącznej jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby 

Copal Sp. z o.o. . 

 

Żadne roszczenia wynikające z lub w związku z niniejszą Gwarancją nie mogą zostać 

poddane jurysdykcji sądów, po upłynięciu terminów określonych w niniejszej gwarancji, w 

części „Okres i Zakres Gwarancji”. 

 

KLAUZULA SALWATORYJNA 

 

Jeśli którekolwiek z postanowień, lub jakakolwiek część któregokolwiek z postanowień 

niniejszej Gwarancji okaże się nieważna, niezgodna z prawem lub z innych powodów 

niewykonalna, to postanowienie bądź część postanowienia nie będzie miało wpływu na 

ważność i wykonalność pozostałych postanowień Gwarancji. 

 

PRAWA KONSUMENTA 

 

Niniejsza Gwarancja nie ogranicza ani nie wyłącza praw wynikających z obowiązujących 

przepisów regulujących sprzedaż konsumencką.  

 


