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Certyfikat konwencjonalnej gwarancji na płyty wykorzystywane
w sektorze meblarskim na rynku zagranicznym
Firma LAMINAM S.p.A z siedzibą pod adresem 41042 Fiorano Modenese (MO), via Ghiarola Nuova 258, o kodzie podatkowym i nr
rejestracyjnym 01969990355, wpisana do Rejestru Spółek prowincji Modena, jako Producent udziela gwarancji na swoje płyty ceramiczne
wykorzystywane w sektorze meblarskim do produkcji mebli oraz akcesoriów meblarskich na okres 25, tym samym dodając do rocznej
gwarancji przewidzianej przez prawo niniejszą konwencjonalną gwarancję na okres 24 lat w zakresie właściwości określonych w niniejszym
dokumencie i na warunkach opisanych poniżej.
Art. 1 – Na mocy niniejszej konwencjonalnej gwarancji, która jest dodatkiem do zwykłej gwarancji udzielanej kupującemu na podstawie
przepisów prawa włoskiego – bez uszczerbku dla postanowień art. 8 poniżej w odniesieniu do prawa właściwego i potwierdzając je – oraz do
gwarancji, które mogą być udzielane na podstawie wiążących i wykonalnych postanowień prawnych, jeżeli i w zakresie, w jakim obowiązują
one w państwach, do których dostarczany jest produkt, Producent gwarantuje właściwości Produktu wymienione w poniższej tabelce zgodnie
z precyzyjnie wskazanymi metodami badań na okres 25 lat od daty zakupu zgodnie z dokumentem podatkowym. Rzeczona konwencjonalna
Gwarancja jest udzielana wyłącznie na rzecz Profesjonalnych nabywców działających na rynku zagranicznym oraz z wyraźnym wyłączeniem
wszelkich innych osób lub podmiotów prawnych.
WŁAŚCIWOŚĆ POWIERZCHNI

LAMINAM

LAMINAM LUCIDATO;
LAMINAM SERIE FILO

Odporność na temperaturę do
200°C (EN 12722)

Gwarantowana

Gwarantowana

Odporność na zimne płyny (EN
12720), wyłączając atrament

Gwarantowana

Wyłączona

Odporność na materiały
czyszczące (PTP 53)

Gwarantowana

Wyłączona

Odporność na światło oraz
promienie UV (DIN 51094)

Gwarantowana

Gwarantowana

Odporność na mróz (EN 14617-5) i
wstrząsy termiczne (EN 14617-6)

Gwarantowana

Gwarantowana

Odporność na zarysowania
(twardość w skali Mohsa 5-7,
EN 101)

Gwarantowana

Wyłączona

Dla celów niniejszej Gwarancji „Profesjonalni nabywcy działający na rynku zagranicznym” są rozumiani jako Klienci LAMINAM S.p.A., którzy
otrzymują od firmy bezpośrednie dostawy produktu do celów dalszej dystrybucji oraz/lub odsprzedaży po możliwym procesie przekształcenia
oraz/lub przetworzenia na rynku zagranicznym. Ważność niniejszej Gwarancji jest wyraźnie wyłączona w przypadku, gdy użytkownik
otrzymuje produkt, z dowolnej przyczyny, od osób lub podmiotów prawnych innych niż producent, LAMINAM S.p.A., tzn. w przypadku, gdy
produkt jest dystrybuowany oraz sprzedawany na terytorium Włoch.
Art. 2 – Bez uszczerbku dla faktu, iż firma LAMINAM S.p.A. w każdym wypadku zobowiązuje się wprowadzać na rynek bezpieczny produkt,
który sam w sobie nie ma żadnych ograniczeń co do zapobiegania możliwym zagrożeniom, zgodnie z niniejszą konwencjonalną Gwarancją,
Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne wady w Produkcie wynikające z jego przekształceń oraz przetwarzania, w tym połączenia
lub, w każdym wypadku, zespolenia z innymi rodzajami materiałów oraz/lub paneli, także gdy jest to niezbędne do wykorzystania Produktu w
sektorze meblarskim.
Art. 3 – W przypadku, gdy Produkt nie posiada właściwości w zakresie odporności wymienionych w art. 1, Producent, bez uszczerbku dla
postanowień art. 7 poniżej, zobowiązuje się wobec Profesjonalnych nabywców działających na rynku zagranicznym jedynie do nieodpłatnej
wymiany - na produkt identyczny lub analogiczny, jeżeli chodzi o właściwości i wymiary - we właściwym terminie określonym przez
Producenta na podstawie jakości oraz ilości produktu, który ma zostać wymieniony, z wyłączeniem wszelkich innych dodatkowych czynności
- włączając w to przetwarzanie, transport oraz instalację zgodnie z art. 5 poniżej - a także wszelkich innych obowiązków, odszkodowań
oraz/lub przejęcia odpowiedzialności.
Art. 4 – Aby móc wykonywać swoje prawa określone w niniejszej Gwarancji, Profesjonalny nabywca działający na rynku zagranicznym ma
obowiązek:
a) kupić nowy produkt bezpośrednio od LAMINAM S.p.A.;
b) sprzedawać i dystrybuować Produkt lub, w każdym wypadku, używać go poza terytorium Włoch;
c) zgłaszać wszelkie wykryte wady Produktu lub brak gwarantowanych właściwości w zakresie odporności firmie LAMINAM S.p.A. za
pomocą listu poleconego z potwierdzeniem odbioru, nie później niż w ciągu obowiązkowego i podstawowego okresu 15 dni od wykrycia
wady lub defektu, wysyłając uprzednio kopię reklamacji na adres e-mail qualitaontop@laminam.it. Do reklamacji musi być dołączona kopia
faktury sprzedaży wystawiona przez firmę LAMINAM S.p.A. wskazująca datę zakupu oraz datę dostawy, jeżeli jest inna, a także serię i
wykończenie produktu Laminam oraz partię produkcyjną. Dla ważności niniejszej Gwarancji wyżej wspomniana dokumentacja musi być
właściwie przechowywana razem z kopią wysłaną wraz z raportem na temat wad oraz oryginałem przedstawionym personelowi
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wyznaczonemu przez LAMINAM S.p.A. w przypadku weryfikacji.
Art. 5 – Wady, które wiążą się z estetyczną deformacją materiału, wykryte przez Profesjonalnego nabywcę w momencie dostawy towarów
oraz, w każdym przypadku, przez podmiot przetwarzający przed opracowaniem planu lub ukończeniem projektu wnętrza, nie są objęte
niniejszą Umową; ma to również zastosowanie do wszelkich wad wynikłych z posadowienia budynku lub podstaw mebli, na których
zamontowano Produkt, lub z dalszych etapów produkcji, takich jak:
- transport oraz ogólna obsługa;
- formowanie, perforacja lub cięcie płytki, także w celu montażu zlewów lub blatów, zarówno blatów kuchennych, jak i podwieszanych,
obróbka krawędzi, zastosowanie osłony przeciwbryzgowej i osłoną przeciw kapaniu oraz wszelkich innych akcesoriów, a także polerowanie
krawędzi;
- późniejsze łączenie oraz/lub sklejanie, a także w każdym przypadku zespolenie produktu Laminam, wykonane przez podmiot
przetwarzający, z innymi materiałami oraz/lub panelami, w tym innymi płytkami Laminam;
- montaż rozumiany jako każda czynność niezbędna do ułożenia i cięcia produktu;
- zastosowanie oraz/lub łączenie z innymi materiałami z uwzględnieniem zmian rozmiarów oraz/lub odporności, także ze względu na
czynniki atmosferyczne, wilgoć i warunki otoczenia.
Wszelkie wady w Produkcie inne niż te odnoszące się do właściwości w zakresie odporności wymienionych w art. 1 powyżej są wyłączone
ze skutecznego zastosowania niniejszej Gwarancji oraz ubezpieczenia oferowanego przez Producenta.
Należy zauważyć, że konkretne właściwości w zakresie odporności na oddziaływania chemiczne/fizyczne odnoszą się do górnej powierzchni
integralnych, właściwie przechowywanych oraz zachowywanych płytek/płytki; niniejsza Gwarancja udzielana jest przez LAMINAM S.p.A.
tylko na górną powierzchnię płytki/płytek lub jakąkolwiek jej część, która nie była poddawana przetwarzaniu oraz montażowi w znaczeniu
określonym powyżej, z wyraźnym wyłączeniem wszelkich standardowych gwarancji na powierzchnie boczne, brzegi i krawędzi, także te
sformowane w wyniku przetwarzania i montażu.
Niniejsza Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku niewłaściwego oraz/lub nieodpowiedniego stosowania lub złej obsługi produktu oraz
zawsze w następujących przypadkach:
a) niewłaściwego lub nieodpowiedniego zastosowania, pielęgnacji lub konserwacji produktu oraz ogólnego niestosowania się do wskazań
określonych w instrukcji obsługi i czyszczenia, która jest dołączona do produktu i która jest zawsze dostępna na stronie producenta pod
adresem www.laminam.it. przez każdą osobę, która ma znaczący dostępu do Produktu, w tym przez właściwego użytkownika końcowego;
b) odbarwienia;
c) różnic w kolorze pomiędzy próbką przedstawioną w momencie zakupu oraz produktem dostarczonym;
d) agresywnego działania fizycznego, chemicznego i mechanicznego;
e) niewłaściwego przygotowania lub konserwacji miejsca montażu;
f) użycia jako posadzki oraz pokrycia ścian;
g) wykorzystania produktu w anormalnych warunkach lub, w każdym przypadku, w warunkach niezgodnych z technicznymi właściwościami,
dla których zaprojektowano produkt, lub innymi od tych określonych i wskazanych w instrukcji obsługi i czyszczenia, która jest dołączona do
produktu i która jest zawsze dostępna na stronie producenta pod adresem www.laminam.it;
h) szkód, które są wynikiem wypadku oraz/lub nieprzewidzianych zdarzeń, oraz/lub działania siły wyższej;
i) szkód wyrządzonych bezpośrednio lub pośrednio osobom, przedmiotom oraz zwierzętom w konsekwencji niezastosowania się do
wskazań określonych w instrukcji obsługi i czyszczenia, która jest dołączona do produktu i która jest zawsze dostępna na stronie producenta
pod adresem www.laminam.it.;
l) bezpośrednich działań na Produkcie podejmowanych w celu przywrócenia go do dobrego stanu lub naprawy przez Konsumenta lub
strony trzecie, które nie zostały wyznaczone przez LAMINAM S.p.A.;
Art. 6 – Gwarancja obowiązuje wyłącznie w przypadku, gdy użytkownik końcowy przestrzegał wskazań określonych w instrukcji obsługi i
czyszczenia, która jest dołączona do produktu i która jest zawsze dostępna na stronie producenta pod adresem www.laminam.it.
Art. 7- W trakcie okresu obowiązywania niniejsze Gwarancji dostawa płytek ceramicznych na wymianę w związku z wadami i defektami
objętymi niniejszą Gwarancją zostanie zrealizowana w pełni bezpłatnie przez personel wyznaczony przez LAMINAM S.p.A. Zważywszy, że
niniejsza gwarancja dotyczy produktów, których produkcja wymaga wykorzystania naturalnych surowców (surowców gliniastych, granitu oraz
skał metamorficznych, elementów skalenia oraz barwników ceramicznych) i dla których organizowane są specjalne zbiórki, według cały czas
ulepszanych wariantów technicznych i estetycznych, LAMINAM S.p.A. zobowiązuje się wymieniać produkt w razie konieczności i na
warunkach określonych w niniejszej gwarancji, przez cały okres obowiązywania gwarancji, na inny produkt analogiczny – pod względem
rodzaju, grubości, rozmiaru, właściwości technicznych i wykończenia – do produktu, który ma zostać wymieniony, wybrany spośród
produktów w produkcji i dostępnych w momencie, gdy konieczna jest zamiana. W związku z tym LAMINAM S.p.A. nie gwarantuje, że
produktu na wymianę będzie idealnie odpowiadał oryginalnemu dostarczonemu produktowi i nie może być w żaden sposób pociągany do
odpowiedzialności za jakiekolwiek różnice w kolorach, wykończeniu, rodzaju, grubości, rozmiarach czy właściwościach technicznych, ani za
ogólny wygląd zastosowania. W przypadku, gdy producent oceni, że wymiana jest niemożliwa lub nadmiernie trudna lub kosztowna, może
uznać, że jest zwolniony z obowiązków na mocy niniejszej Gwarancji, płacąc zadośćuczynienie Profesjonalnemu nabywcy działającemu na
rynku zagranicznym w ramach następujących wcześniej określonych limitów: 100% ceny Produktu zapłaconej przez Profesjonalnego
nabywcę w momencie zakupu, pomniejszonej o wszelkie koszty, cło, podatki oraz dodatkowe koszty, jeżeli wada pojawi się od drugiego to
piątego roku od zakupu produktu; 75% wyżej wspomnianej ceny, jeżeli wada pojawi się między piątym a dziesiątym rokiem od zakupu; 50%
wyżej wspomnianej ceny, jeżeli wada pojawi się między dziesiątym a piętnastym rokiem od zakupu; 25% wyżej wspomnianej ceny, jeżeli
wada pojawi się między piętnastym a dwudziestym piątym rokiem od zakupu.
Art. 8- Niniejsza gwarancja nie może być przenoszona w związku z tym, że jest konwencjonalną gwarancją udzielaną przez Producenta
wyłącznie na rzecz Profesjonalnego nabywcy zgodnie z art. 1 powyżej.
Art. 9 – Niniejsza gwarancja podlega wyłącznie prawu włoskiemu. Wszelkie spory dotyczące jej interpretacji, wykonania oraz ogólnej
ważności są poddawane pod rozstrzygnięcie wyłącznie włoskim sędziom oraz Sądowi Modeny.
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/dane kontaktowe
Laminam S.p.A
via Ghiarola Nuova 258
41042 Fiorano Modenese
(Modena) / Włochy
Tel +39 0536 1844200
Fax +39 0536 1844201
www.laminam.it
Laminam Showroom
Via Mercato, 3
20121, Mediolan / Włochy
Tel +39 02 89092496
Fax +39 02 89092497

Campionatura gratuita di modico
valore ai sensi del
DPR 633/72 e succ.modi che art.2
Copyright 2016 Laminam S.p.A.
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