
Warunki gwarancji
Gwarancja na produkt novotegra GmbH

Warunki gwarancji
Firma novotegra GmbH gwarantuje, ze w normalnych warunkach instalacji, zastosowania, obsługi i konserwacji elementy 
systemu montazowego novotegra sa wolne od wad budowy, obróbki i wad materiałowych, przez 12 lat od daty zakupu.

Tylko firma novotegra GmbH moze zatwierdzic roszczenie z tytułu gwarancji i tylko po przeprowadzeniu niezaleznej in-
spekcji na miejscu. W przypadku uznanego roszczenia gwarancyjnego odpowiedzialnosc jest realizowana wyłacznie po-
przez wymiane wadliwego elementu. Zatwierdzone roszczenie gwarancyjne nie prowadzi do przedłuzenia okresu gwaranc-
ji ani nie uruchamia go ponownie. Po uznaniu roszczenia gwarancyjnego nie istnieja zadne dalsze zobowiazania i 
odpowiedzialnosc za dodatkowe i pózniejsze szkody dla firmy novotegra GmbH. Tym samym nie dochodzi do ograniczenia 
ustawowych roszczen gwarancyjnych i odpowiedzialnosci prawnej za produkt.

Roszczenie gwarancyjne  

W celu złozenia roszczenia w ciagu 12 lat, nalezy pisemnie powiadomic firme novotegra GmbH w ciagu dwóch tygodni od 
wykrycia usterki i dostarczyc informacje daty zakupu, oryginalnego potwierdzenia zamówienia i dowodu dostawy od Bay-
Wa r.e. Solar Systems Sp. z o.o. Gwarantem jest firma novotegra GmbH, Eisenbahnstraße 150, 72072 Tübingen. Obszary 
objete niniejsza gwarancja opieraja sie na zasadach prawa niemieckiego z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczo-
nych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Ponadto oprócz niniejszej gwarancji obowiazuje dokument 
„Ogólne Warunki Dostaw i Płatnosci”.

Wyjątki  

Roszczenia gwarancyjne z tytułu tej gwarancji nie moga byc zgłaszane w przypadku:
• Błednego lub nieprawidłowego montazu niezgodnie z instrukcja montazu.
• Nieautoryzowanych przeróbek lub napraw.
• Niewłasciwego montazu lub uzytkowania systemu montazowego.
• Niewłasciwego transportu, przechowywania lub obchodzenia sie z komponentami.
• Defektów wizualnych, o ile wyglad nie ma zadnego wpływu na działanie elementu.
• Montazu niezgodnego z obliczeniami statycznymi lub instrukcja montazu innych komponentów (np. modułu
fotowoltaicznego).
• Niezastosowanie sie do powszechnie obowiazujacych norm, które musza byc przestrzegane podczas instalacji.
• Uszkodzen spowodowanych np. dymem, wyjatkowym obciazeniem termicznym, działaniem soli lub innych
produktów chemicznych.
• Sił natury (zagrozenie naturalne), siły wyzszej, wandalizmu, zniszczenia pod wpływem czynników zewnetrznych
i/lub osób/zwierzat.

Koszty poniesione z tytułu usuniecia i zwrotu wadliwego elementu jak równiez ponowny montaz dostarczonego elementu
sa wyłaczone z niniejszej gwarancji.
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