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1.  PRZEDMIOT   GWARANCJI : 
      

a) przedmiotem gwarancji są  systemy kominowe MARYWIIL  „NORMAL +”  i  „UNIWERSAL +” produkowane  
i  sprzedawane przez Zakłady Wyrobów Kamionkowych „MARYWIL” S.A w Suchedniowie, 
 

b) gwarancja obejmuje odporność przewodów na korozję spowodowaną działaniem kondensatu  w  zakresie uŜytkowania dla paliw  
        stałych, ciekłych i gazowych, 

       
c) gwarancja udzielana jest na okres 30 lat, 

 
d) zakres gwarancji obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie sprzedaŜy,  

 
e) okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu, bez względu na termin podłączenia przewodów  do instalacji grzewczej. 

 
 
2.  WYMAGANIA   GWARANCJI : 
     

a) świadczenia z tytułu gwarancji przysługują pod  warunkiem : 
 
       ∗      przedłoŜenia wypełnionego dokumentu gwarancyjnego ( pieczęć i podpis sprzedawcy, data sprzedaŜy  wraz z dokumentem  
               zakupu -fakturą), 

            ∗      potwierdzenie przez firmę wykonawczą w protokole odbioru prawidłowości budowy komina zgodnie ze sztuką budowlaną 
i wymaganiami instrukcji montaŜu ceramicznych wewnętrznych przewodów kominowych, produkowanych przez Zakłady Wyrobów      
Kamionkowych „MARYWIL” S.A  

            ∗      posiadanie dokumentu dopuszczenia do uŜytku komina, wystawionego przez mistrza kominiarskiego posiadającego stosowne     
 uprawnienia, 

            ∗      prawidłowego doboru komina do zainstalowanego systemu grzewczego oraz do uwarunkowań technicznych na budowie,   

∗ uŜytkowania komina zgodnie z ograniczeniami producenta, 

∗ przedłoŜenia dokumentacji stwierdzającej przestrzeganie przez uŜytkownika przewodów – terminów przeglądów oraz czyszczenia 
komina zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokonywanych przez uprawnioną osobę. 

 
b) gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek : 

 

∗ zastosowania nieprawidłowego systemu grzejnego 
∗ samodzielnej naprawy lub renowacji komina, prowadzących do zmian w konstrukcji 
∗ zastosowania przewodów w kominach o charakterze przemysłowym 
∗ klęsk Ŝywiołowych i działań militarnych, 
∗ oraz innych uszkodzeń powstałych z przyczyn leŜących po stronie uŜytkownika, jak równieŜ uszkodzeń powstałych po okresie 

gwarancyjnym. 
     
3.  ŚWIADCZENIA    GWARANCYJNE : 
     

a) w  ramach gwarancji uŜytkownikowi  przysługuje prawo do nieodpłatnej wymiany części lub wszystkich przewodów kominowych. 
Gwarancją nie są objęte koszty,  związane z wymianą  wewnętrznych przewodów  ceramicznych. 
 

   
4.  ZASADY   ROZPATRYWANIA   REKLAMACJI : 
 

a) w przypadku stwierdzenia wad,  ceramicznych wewnętrznych przewodów kominowych – zgłoszenie roszczeń z tytułu gwarancji,  
powinno nastąpić w formie pisemnej, nie później niŜ w ciągu miesiąca od stwierdzenia wady, z zachowaniem warunków określonych  
w pkt. 2, 
 

b) Gwarant zobowiązuje się wykonać obowiązki wynikające z niniejszej gwarancji, nie później niŜ w ciągu jednego miesiąca licząc od  
daty otrzymania zgłoszenia przez uŜytkownika, przy czym zgłaszający roszczenia zobowiązany jest umoŜliwić dającemu gwarancję 
przeprowadzenia w tym okresie niezbędnych oględzin i ekspertyz, jeŜeli takie okaŜą się konieczne, 
 

c) uŜytkownik pokrywa koszty powstałe wskutek nieuzasadnionego zgłoszenia roszczeń, a w szczególności koszty dojazdu do  
miejsca zamieszkania uŜytkownika, koszty oględzin i ekspertyz. 

 
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności przedmiotu sprzedaŜy z umową. 
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