
 
KARTA GWARANCYJNA 

EcoTravers Sp. z o.o.. jako Gwarant przedstawia warunki gwarancji na system desek 

kompozytowych WPC serii  EcoTravers 3D oraz Standard*. 

 
Firma udziela rozszerzonej 15-letniej gwarancji na całą serię systemu EcoTravers 3D oraz Standard w 

zakresie: 

 gnicia oraz butwienia wynikającego z bezpośredniego oddziaływania grzybów i bakterii; 

 niszczenia spowodowane bezpośrednim oddziaływaniem owadów 

Warunki Gwarancji 

1. Udzielamy gwarancji na okres 2  lat na system tarasowy EcoTravers 3D oraz Standard w zakresie: 

 pęknięć; (z wyłączeniem pęknięć powstałych na skutek obciążenia udarowego) 

 deformacji; 

 wypaczeń; 

 zachowania właściwości mechanicznych; 

2. Gwarant w przypadku uwzględnienia reklamacji zobowiązuje się do wymiany i dostarczenia odbiorcy 

na własny koszt produktów  wolnych od wad w ciągu 14 dni. 

3. Gwarancją jest objęty cały system WPC EcoTravers 3D oraz Standard ( deski, legary, klipsy, zaślepki, 

listwy ) 

4. Okres gwarancji jest liczony od dnia zakupu towaru na podstawie faktury lub paragonu. 

5. Warunkiem skorzystania z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji jest zastosowanie się Klienta 

do instrukcji montażu, użytkowania i pielęgnacji Systemu Kompozytowego dostępnej na stronie www 

oraz w załączniku nr.2 

6. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej pisemne zgłoszenie w nieprzekraczalnym terminie 14 dni 

od stwierdzenia, wykrycia wad produktu. 

7. W przypadku gdy wada nie jest możliwa do usunięcia lub jej usunięcie będzie za sobą pociągać 

nadmierne koszty gwarant może obniżyć cenę produktu. Sposób realizacji roszczeń gwarancyjnych 

zależy od gwaranta. W przypadku braku możliwości dostarczenia takiego samego produktu Gwarant 

dostarczy produkt zastępczy spełniający podobne właściwości. 

8. Gwarancja nie obejmuje zmiany barw i struktury powierzchni desek kompozytowych występujących z 

upływem czasu, a wynikających z użytkowania i naturalnego starzenia się produktu. 

9. Gwarantowi przysługuje prawo oględzin sposobu zamontowania produktu w celu zbadania i ustalenia 

wystąpienia wad objętych gwarancją 

10. Gwarancja udzielona jest tylko i wyłącznie na wady tkwiące w Produktach 

11. Gwarant nie pokrywa żadnych dodatkowych kosztów i strat mających związek z zastosowaniem 

produktu. (montaż, demontaż, składowanie itp.) 

12. Deski tego samego koloru mogą się różnić odcieniami w zależności od partii produkcyjnej, 

kompozyt drewna podlega kurczliwości i rozszerzalności w zależności od warunków 

atmosferycznych. Żadne z powyższych nie może stanowić podstaw do reklamacji 

 

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy  wynikających z przepisów 

o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej . 

Gwarant: 
EcoTravers Sp. z o.o. 
Ul. Grunwaldzka 35     ............................................. 
84-230 Rumia           data / podpis i pieczęć Sprzedawcy 
NIP: 588-244-76-38 
KRS: 0000777479 
www.ecotravers.com     * integralną częścią karty gwarancyjnej jest załącznik nr.2 

http://www.ecotravers.com/

