
 

 

 
Gwarancja producenta 

 
JEDYNA I WYŁĄCZNA OGRANICZONA GWARANCJA („Gwarancja”). Gwarancja udzielana jest przez firmę* („Firma”) w odniesieniu do linii wykładzin 
podłogowych produkowanych, sprzedawanych i dystrybuowanych pod różnymi znakami towarowymi i markami (wymienionymi poniżej) i związanych z 
konkretnym produktem zakupionym przez Firmę („Produkt”). Gwarancja jest udzielana tylko pierwotnemu nabywcy lub pierwotnemu użytkownikowi 
końcowemu i nie podlega przeniesieniu ani cesji. Spółka gwarantuje, że jej pokrycia podłogowe, po zainstalowaniu z zastosowaniem wyłącznie 
zalecanych przez Spółkę narzędzi, klejów, produktów, podkładów, akcesoriów i procedur, zachowają parametry zgodne z ich opublikowanymi 
specyfikacjami i pod warunkiem użytkowania w sposób normalny i zgodny z przeznaczeniem będą wolne od wad produkcyjnych w stosownym 
przedziale czasowym od daty oryginalnej instalacji, jak określono poniżej. Użycie podczas montażu niezatwierdzonych lub nieautoryzowanych narzędzi, 
klejów, produktów, podkładów, akcesoriów lub procedur powoduje unieważnienie niniejszej gwarancji. Użytkownik Produktu musi zapoznać się z 
odpowiednimi instrukcjami dostępnymi na stronie internetowej Spółki pod adresem www.adorefloors.eu (strona internetowa Spółki). Jeżeli jakikolwiek 
zakupiony Produkt zostanie uznany za wadliwy i objęty Gwarancją, jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym będzie, według własnego uznania Spółki, (a) 
zwrot ceny zakupu (pomniejszony o wszelkie opłaty administracyjne, transportowe i manipulacyjne) albo (b) bezpłatne dostarczenie pierwotnemu 
nabywcy lub pierwotnemu użytkownikowi końcowemu materiału tej samej lub podobnej jakości w celu wymiany wadliwego produktu. Jeżeli jednak w 
ciągu jednego (1) roku od montażu zostanie wysunięte roszczenie gwarancyjne, a wada nie będzie widoczna przed montażem lub nie zostanie wykryta 
przed montażem, wówczas Spółka poniesie uzasadnione koszty montażu produktu zastępczego, które zostaną przez Spółkę wstępnie zatwierdzone na 
piśmie. Koszty robocizny nie będą w żadnych okolicznościach pokrywane w przypadku reklamacji złożonych po upływie jednego (1) roku od daty 
oryginalnego montażu. Z wyjątkiem roszczeń gwarancyjnych zgłaszanych w ciągu jednego (1) roku na podstawie wad, których nie można było wykryć 
wzrokowo lub w sposób racjonalny przed instalacją, Spółka nie ma obowiązku usunięcia wadliwego produktu ani zainstalowania produktu 
zastępczego, ani poniesienia jakichkolwiek kosztów demontażu lub instalacji; za usunięcie lub wymianę odpowiada w takiej sytuacji wyłącznie 
nabywca lub użytkownik końcowy. Gwarancja podlega następującym warunkom, których niewykonanie powoduje jej unieważnienie: (a) montaż 
Produktu musi zostać przeprowadzony za pomocą zalecanych przez Firmę klejów; Produkt musi być użytkowany i konserwowany zgodnie z instrukcjami 
Spółki, które można znaleźć na Stronie internetowej Spółki; (b) Produkt musi być zamontowany i użytkowany w odpowiednim obiekcie mieszkalnym lub 
komercyjnym oraz w sposób i na powierzchni określonej przez Firmę jako odpowiednia do jego użytkowania; (c) wada Produktu nie może być wynikiem 
nadmiernej wilgoci, działania substancji zasadowych, kwasowych ani rozpuszczalników, plam powierzchniowych obejmujących ślady asfaltu, mas 
uszczelniających do zastosowań zewnętrznych, gumowych kółek, mat gumowych i lateksowych, a także plam powstałych na skutek bezpośredniego 
działania promieni słonecznych, wahania temperatur, reakcji chemicznych, korozji, przecięć, zadrapań, zarysowań, utraty połysku, kółek, kół, ciężkich 
ładunków tocznych lub w wyniku nadmiernego lub nieprawidłowego użytkowania; (d) zakupiony Produkt musi w całości pochodzić z jednego cyklu 
produkcyjnego; (e) wszelkie reklamacje muszą być zgłoszone Spółce na piśmie na adres: Warranty Department, Unit 1, Ballymount Industrial Estate, 
Ballymount Drive, Dublin 12, Irlandia lub na poniższy adres e-mail: info@adorefloors.com; (f) Produkt należy zakupić za pośrednictwem autoryzowanego 
dealera Spółki, a (g) Spółce i jej przedstawicielom należy zapewnić odpowiedni dostęp do obiektów w celu przeprowadzenia kontroli i zbadania zasadności 
roszczenia. Spółka gwarantuje również, że Produkt jest wolny od wad materiałowych i oczywistych wad wizualnych. Każdy Produkt musi być dokładnie i 
wizualnie sprawdzony przed instalacją. Po przeprowadzeniu montażu Gwarancja za wady wizualne traci ważność. Przedstawione próbki służą wyłącznie do 
celów referencyjnych, a rzeczywisty Produkt może różnić się kolorem, wzorem, strukturą lub odcieniem. 

 
OGRANICZONE ŚRODKI NAPRAWCZE. Niniejsza Gwarancja ma charakter wyłączny i zastępuje wszelkie inne gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w tym 
bez ograniczeń wszelkie dorozumiane gwarancje przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu (w tym odporności na poślizgnięcia, 
odporności ogniowej lub innych czynników bezpieczeństwa nieokreślonych w specyfikacjach Spółki). Żaden dealer, dystrybutor ani sprzedawca detaliczny 
nie jest upoważniony do zmiany, modyfikacji lub przedłużenia gwarancji. Wszelkie zmiany, modyfikacje lub rozszerzenia gwarancji wymagają uprzedniej 
pisemnej zgody Spółki. Termin „Użytkowanie w lokalach mieszkalnych” nie obejmuje Produktów zainstalowanych lub używanych na powierzchniach, w 
środowiskach lub warunkach niesłużących do celów mieszkalnych, ani w żadnych innych pomieszczeniach niemieszkalnych (takich jak między innymi 
jakiekolwiek części wspólne budynków, wielorodzinne lub wielopiętrowe jednostki mieszkalne). Jedynym i wyłącznym zadośćuczynieniem za wszelkie 
szkody lub straty związane z montażem, użytkowaniem lub korzystaniem z Produktu, bez względu na zaniedbanie lub naruszenie jakiegokolwiek innego 
obowiązku, będzie wyłącznie sposób określony powyżej. W żadnym wypadku Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe 
ani za szkody przekraczające rzeczywistą cenę zakupu Produktu. 

 
PRAWO WŁAŚCIWE; JURYSDYKCJA; ZRZECZENIE SIĘ ROZPRAWY SĄDOWEJ Z UDZIAŁEM PRZYSIĘGŁYCH. Zakup jakiegokolwiek Produktu, Gwarancja oraz 
wszelkie spory, roszczenia lub różnice zdań dotyczące Produktu („Roszczenie”) podlegają prawu Unii Europejskiej z wyłączeniem mocy obowiązującej 
przepisów kolizyjnych.Według wyłącznego uznania Spółki sądy Irlandii i Anglii będą właściwym miejscem rozstrzygania sporów i będą miały wyłączną 
jurysdykcję w sprawie Roszczenia. Niniejszym Spółka świadomie, dobrowolnie i umyślnie zrzeka się prawa do rozprawy sądowej z udziałem przysięgłych. 
Według wyłącznego uznania Spółki Roszczenie może zostać przekazane do rozstrzygnięcia w drodze wiążącego arbitrażu lub mediacji, jeżeli opcje takie 
będą dostępne, w odpowiednich jurysdykcjach, zgodnie z prawem Unii Europejskiej. Każda ze stron odpowiada za wydatki każdej ze stron, w tym 
honoraria i koszty pełnomocników. Żadna ze stron nie jest uprawniona do honorariów i kosztów pełnomocnika niezależnie od wyniku postępowania 
dotyczącego Roszczenia. 

 
INNE POSTANOWIENIA. Gwarancja stanowi jedyne i wyłączne porozumienie oraz umowę pomiędzy stronami i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub 
równoczesne ustne lub pisemne oświadczenia, porozumienia, umowy lub komunikację pomiędzy stronami, dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy. 
Spółka nie będzie związana żadnymi warunkami ani zapisami na formularzach zamówień lub fakturach klientów, próbujących narzucić jej jakiekolwiek 
warunki, a także niezgodnymi, sprzecznymi lub w inny sposób istotnie różniącymi się od warunków Gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. Jeżeli 
jakiekolwiek postanowienie niniejszego dokumentu zostanie uznane za nieważne lub niezgodne z prawem przez właściwy sąd, pozostałe warunki 
niniejszego dokumentu pozostają w całkowitej mocy prawnej. 
 
* „Spółka” oznacza, w zależności od zakupionego produktu: Adore Floors, Ltd. (Irlandia), gdzie oferowane są niektóre lub wszystkie wyżej wymienione marki z rodziny Adore. Spółka używa jednego lub kilku z 
powyższych znaków towarowych na podstawie umów licencyjnych z licencjodawcą.  
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