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KARTA GWARANCYJNA z  załącznikami1 

Zakres Gwarancji 
Spółka EcoTravers Sp. z o.o. jako Gwarant z zastrzeżeniem poniższych warunków udziela Nabywcy 

gwarancji na produkty systemu tarasowego serii  EcoTravers Premium w zakresie: 

 
Przez okres 15 lat od pierwszej daty zakupu; produkty nie ulegną procesowi niszczenia, gnicia oraz butwienia 

wynikającego z bezpośredniego oddziaływania grzybów , bakterii oraz insektów. 

Przez okres 15 lat od pierwszej daty zakupu; deski kompozytowe EcoTravers Premium zachowają odporności 

na zaplamienia zgodnie z treścią załącznika nr.1 

Przez okres 2 lat od pierwszej daty zakupu; system tarasowy nie ulegnie deformacji oraz nie będzie pękać  

(z wyłączeniem deformacji/pęknięć powstałych na skutek obciążenia udarowego lub niewłaściwego montażu i 

składowania).  

Warunki Gwarancji 
1. Gwarancją jest objęty cały system tarasowy EcoTravers Premium 

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

3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej pisemne zgłoszenie nie później niż w terminie 14 dni od 

stwierdzenia  wykrycia wad produktu. 

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

wystąpienia wad objętych gwarancją. 

5. Czas rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego wynosi 14 dni, w przypadku konieczności dokonania 

oględzin w dużej odległości czas ten może zostać wydłużony.   

6. Gwarant w przypadku uznania reklamacji zobowiązuje się dostarczenia Nabywcy na własny koszt 

produktów  wolnych od wad w ciągu 30 dni. Produkty dostarczone w ramach wymiany lub zamiany są 

objęte niniejszą Gwarancją jedynie przez pozostały okres pierwotnej Gwarancji. 

7. Warunkiem skorzystania z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji jest zastosowanie się 

Nabywcy do instrukcji montażu oraz w zał. nr.1;  

8. 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. 

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

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

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

11. Z gwarancji wyłącza się produkty zamontowane w sposób wadliwy lub niezgodny z instrukcją montażu. 

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

produktu(montaż, demontaż, składowanie itp.). 

 

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

za wady rzeczy sprzedanej . 

 

………………………………………… 
   podpis i pieczęć Sprzedawcy 
 
 
 
 
 
 

 
1Załącznik nr. 1 – uzupełnienie do karty gwarancyjnej systemu tarasowego EcoTravers Premium 
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załącznik nr.1  

uzupełnienie do karty gwarancyjnej systemu EcoTravers Premium. 

Produkty EcoTravers Premium są odporne na trwałe zaplamienie wynikające z rozlania artykułów żywnościowych i napojów o ile takie 

substancje są natychmiast usuwane z Produktów zgodnie z ogólnymi zasadami higieny, pielęgnacji i czyszczenia Produktów i nie są one 

wcierane w Produkt, a rozlew nie miał styczności z żadnym innym materiałem powodującym reakcję chemiczną. Gwarancja Ograniczona nie 

obejmuje żadnego zaplamienia lub uszkodzenia Produktów spowodowanego przez materiały cierne, środki o kwasowym i zasadowym pH, 

pleśń/mączniak, palenie tytoniu, ślady lub plamy spowodowane przez oparzenia ogniowe, popiół papierosowy, rozpuszczalniki, rdzę 

metaliczną lub inne anormalne sposoby użytkowania podestu tarasowego oraz substancje spoza kategorii żywności i napojów. 

Reklamacje dotyczące plamoodporności:  

Jeżeli Nabywca składa reklamację dotyczącą plamoodporności w ramach Ograniczonej Gwarancji, Nabywca powinien w pierwszej 

kolejności wykonać następujące kroki: 

• Podjąć próbę oczyszczenia zanieczyszczonego miejsca Produktów poprzez zastosowanie 

procedur opisanych w pisemnych instrukcjach dotyczących pielęgnacji i czyszczenia natychmiast po poddaniu 

powierzchni Produktów działaniu żywności lub napojów. 

• Jeżeli po zrealizowaniu kroku (1) opisanego powyżej miejsce zanieczyszczone pozostaje 

wyraźnie widoczne, wówczas Nabywca musi zlecić czyszczenie zanieczyszczonego miejsca 

Produktów profesjonalnej firmie czyszczącej na koszt Nabywcy w 

ciągu jednego (1) tygodnia po zetknięciu się powierzchni Produktów z żywnością lub napojem. 

• Jeżeli po zrealizowaniu opisanych powyżej kroków 1 i 2 obszar zanieczyszczony nadal 

wygląda niezadowalająco, Nabywca może złożyć reklamację na warunkach niniejszej 

Gwarancji Ograniczonej pod warunkiem, że reklamacja taka zostanie złożona w ciągu trzydziestu (30) dni po 

zakończeniu profesjonalnego czyszczenia. 

 

Warunkiem gwarancji jest zastosowanie się Nabywcy do instrukcji montażu, a w szczególności spełniające następujące warunki: 

• pozostawienie odpowiednich przestrzeni dylatacyjnych wzdłużnych oraz poprzecznych pomiędzy elementami systemu 

i obiektami sąsiadującymi, wynikających ze specyfiki konkretnego miejsca użytkowania 

• montaż na stabilnym, wypoziomowanym podłożu z zachowaniem zawartych w instrukcji montażu rozstawów punktów 

podporu tj. maksymalnie co 35cm w osi legara / podpory 

• wykorzystanie do montażu desek wyłącznie akcesoriów montażowych, stanowiących integralną część systemu 

 

Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek: 

• niewłaściwego obchodzenia się z rzeczą 

• uszkodzenia spowodowane przez zdarzenia losowe 

• uszkodzenia spowodowane dewastacją 

• nadmiernego przeciążenia , uderzenia lub statycznego obciążenia 

• zmian wynikających z normalnego zużycia podczas eksploatacji, np. mechaniczne porysowania, plamy powstałe 

podczas działania czynników tłustych, kwasów, ługów,   

• roztworów żrących, farb, lakierów itp.  

• zmiany odcienia koloru i struktury na skutek nierównomiernego naświetlenia. 

• uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez przedmioty, które posiadają cienkie i ostre powierzchnie przylegania 

do podłogi  np. użycie metalowej łopaty przy odśnieżaniu, obuwie, wolnostojący metalowy grill ,meble ogrodowe - 

(stopka "mebla" winna mieć powierzchnię przylegania minimum 3,5x3,5cm zabezpieczona gumą lub filcem). Itp. 

• niewłaściwego montażu desek lub przygotowania niewłaściwej konstrukcji pod osadzenie desek. 

 

Produkty kompozytowe EcoTravers mogą odbiegać od dostępnych opisów i próbek pod względem naturalnych różnic kolorystycznych lub 

strukturowych. Różnice odcieni  kolorystycznych czy wizualnych pomiędzy wyrobami są naturalną cechą kompozytu. Zwracamy uwagę 

Nabywcy na fakt, iż wyroby kompozytowe ze względu na znaczną zawartość włókien drewna zachowują się w eksploatacji bardzo podobnie 

do naturalnych desek drewnianych, przy jednoczesnym zachowaniu znacznie wyższej odporności na działanie czynników zewnętrznych. 

Kompozyt drewna podlega naturalnej rozszerzalności i kurczliwości na skutek warunków atmosferycznych, gdzie różnica wymiarów nie 

powinna przekroczyć 1%. 

 

 

 


