GARANTIJOS SĄLYGOS UAB ,, Langemė‘‘ DURIMS
UAB ,, Langemė‘‘ suteikia savo gaminiams vienerių metų garantiją. Garantija pradeda galioti
nuo gaminio perdavimo pirkėjui momento (projekto pardavimo atveju – nuo gaminių perdavimopriėmimo akto pasirašymo momento). Būtina garantijos galiojimo sąlyga yra gaminių montavimo ir
techninės priežiūros instrukcijų laikymasis.

Garantija suteikiama:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Montavimo klaidoms, jei montavimo darbus atliko UAB ,, Langemė‘‘.
Gaminio apdailai ir apdailos medžiagoms.
Gaminio konstrukcijos medžiagoms.
Konstrukcijos patvarumui.
Visos durys turi neribotą naudojimo trukmę, jei pirkėjas laikosi saugojimo, saugumo,
montavimo ir eksploatacijos reikalavimų.
Garantija suteikiama durims tik tuo atveju, jei pirkėjas įvykdė visas žemiau paminėtas
gamintojo rekomendacijas.
Pirkėjas privalo patikrinti pakuotės vientisumą iš karto, pristatymo metu. Jei yra pastebėti
pakuotės pažeidimai, pardavėjo atstovas turi išpakuoti. Tik tokiu būdu yra išsaugoma
garantija durų kokybei.
Garantinis aptarnavimas yra įmanomas tik tuo atveju, jei pirkėjas įrodo durų pirkimo faktą,
pateikdamas įsigijimo dokumentą – kasos čekio originalą.
Jei yra nustatomi gamybiniai defektai, jie yra ištaisomi arba pagal susitarimą pakeičiamos
durys.
Defektų kilmė nustatoma specialios ekspertizės metu.

Atvejai, kuomet garantija negalioja
•
•
•
•
•

Įbrėžimai aksesuaruose, kurie nebuvo pastebėti durų montavimo metu.
Nekvalifikuoti darbai durų montavimo metu, kuriuos atliko neprofesionalūs montavimo
meistrai.
Savavališkas konstrukcijos pakeitimas arba savarankiškas durų remontas, kurį atliko
pirkėjas.
Papildomoms išlaidoms, atsiradusioms sumontavus gaminį su defektais;
Saugojimo, saugos ir eksploatacijos taisyklių pažeidimai bei mechaniniai įbrėžimai, kurie
atsirado dėl netaisyklingos durų priežiūros.
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•
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Paties kliento sukeltiems defektams montavimo metu.
Gaminiams, kurie buvo sumontuoti jiems netinkamose sąlygose (per drėgnoje vietoje, esant
temperatūros kaitai).
Neteisingas transportavimas.
Akivaizdus produkcijos susidėvėjimas.
Lauko durims, kurių neapsaugo stoginė arba kai durys nėra nišoje.
Tamsių tonų spalvų išblukimui dėl saulės šviesos.
Gaminiams, už kuriuos nesumokėta 100%.
Montavimo klaidoms, jei montavimo darbus atliko ne UAB ,, Langemė‘‘.

Prieš pradėdami montuoti patikrinkite gaminių kokybę!
Jei paaiškėja, kad trūkumui netaikoma garantija, UAB ,, Langemė‘‘ turi teisę pateikti klientui
sąskaitą išlaidoms padengti pagal žemiau nurodytus tarifus:
• Vadybininko vizitas - 0,5 EUR/km • Darbo laikas objekte - 20 EUR/val.

