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GWARANCJA
NA PRODUKOWANE PRZEZ REHAU RURY RAUTHERM S 
I KSZTAŁTKI / ZŁĄCZKI Z TULEJĄ ZACISKOWĄ

Inwestor:

Inwestycja:

Rodzaj użytkowania:

Architekt:

Biuro projektowe:

Wykonawca instalacji:

Wykonawca posadzek (jastrychu):

Wykonana dnia:

Uruchomiona dnia:

REHAU przejmuje gwarancję stosownie do niniejszych warunków gwarancji 
i ponosi odpowiedzialność przez okres 10 lat od daty uruchomienia 
instalacji maksymalnie do kwoty 2.000.000 PLN za każde zdarzenie 
powodujące szkodę. Niniejsza gwarancja obowiązuje wobec wykonawcy 
instalacji, o ile inwestor będzie dochodził od niego roszczeń.

Niniejszym potwierdzamy, że w ww. inwestycji zostały zamontowane  
i wzięte do użytku rury RAUTHERM S, kształtki i złączki rurowe z tuleją
zaciskową zgodnie z obowiązującymi instrukcjami projektowania, 
montażu i obsługi instalacji w systemie REHAU.

Miejscowość, data

Pieczątka i podpis wykonawcy instalacji

Niniejsza gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy zostanie ona kompletnie 
wypełniona, podpisana i kontrasygnowana przez REHAU.

Celem potwierdzenia przez REHAU należy niniejsze oświadczenie 
przesłać w ciągu trzech miesięcy od daty zamontowania instalacji  
do REHAU Sp. z o.o., Dział Instalacji Wewnętrznych.

Deklaracja gwarancyjna nr *)

Data *):

*) wypełnia REHAU. Obowiązują warunki gwarancji

Dyrektor Biura Handlowo-Technicznego
Prokurent

Dział Instalacji Wewnętrznych

REHAU Sp. z o.o.



warunki gwarancji

1. Zakres gwarancji
1.1 Gwarantujemy, że do produkowanych przez nas rur RAUTHERM S 
 używamy sprawdzonych surowców najwyższej jakości. Rury 
 poddawane są w czasie procesu produkcyjnego ciągłemu badaniu 
 elektronicznemu, a poza tym są regularnie kontrolowane zgodnie 
 z wytycznymi umowy o kontroli z Południowoniemieckim Centrum 
 Tworzyw Sztucznych (SKZ) z Würzburga. 
 Spełniają one i przewyższają w istotnych punktach wymogi DIN 
 (Niemiecka Norma Przemysłowa) 16892 i 4726. 

1.2 REHAU gwarantuje bezbłędną jakość rur RAUTHERM S. 

1.3 Kształtki / złączki rurowe z tuleją zaciskową dla nierozłącznych
 technik połączeniowych rur RAUTHERM S produkowane są 
 z najwyższą starannością według aktualnego stanu techniki. 
 Używa się tylko sprawdzonych surowców.

1.4 REHAU gwarantuje bezbłędną jakość kształtek / złączek i połączeń.

2. Warunki gwarancji
2.1 Gwarancji udziela się pod warunkiem, że szkoda powstanie nie 
 później niż 10 lat po uruchomieniu instalacji. 

2.2 Ponadto wymaga się, by dokument gwarancji wpłynął do REHAU 
 w ciągu trzech miesięcy od chwili uruchomienia instalacji, 
 kompletnie wypełniony i podpisany.

2.3 Jeżeli zostaną użyte inne produkty (zarówno rury, jak i kształtki/
 złączki) niż dostarczane przez REHAU, wówczas niniejsze oświadczenie 
 gwarancyjne traci swą ważność. 

2.4 Świadczenie gwarancyjne REHAU traci ważność również w 
 przypadku niedotrzymania warunków zawartych w wytycznych 
 projektowania, montażu i obsługi instalacji określonych przez 
 firmę REHAU. 
 Montaż instalacji musi być wykonany przez specjalistyczną firmę 
 wykonawczą, posiadającą autoryzację. Wszelkiego rodzaju 
 uszkodzenia przez działania obce (np. nawiercone przewody, 
 szkody wywołane mrozem itd.) oraz błędy i braki montażowe 
 wyłączone są z niniejszej gwarancji. 

2.5 W przypadku szkody REHAU musi niezwłocznie, najpóźniej w 
 ciągu ośmiu dni po zaistnieniu szkody i przed podjęciem środków 
 mających na celu usunięcie szkody, mieć sposobność do zbadania 
 szkody. Jeżeli zaniecha się tego, świadczenia z tytułu gwarancji 
 są wykluczone. 

2.6 Ewentualne środki podejmowane przez REHAU celem zmniejszenia 
 szkody nie oznaczają uznania odpowiedzialności z tytułu 
 gwarancji. Negocjacje odnośnie odszkodowania nie oznaczają 
 w żadnym wypadku rezygnacji z zarzutu, że zgłoszenie zgodnie 
 z punktem 2.5 nie wpłynęło na czas, było rzeczowo nieuzasadnione 
 lub w ogóle niewystarczające.

3. Treść i realizacja świadczeń gwarancyjnych
3.1 Odpowiedzialność REHAU zawiera bezpłatną wymianę rur 
 RAUTHERM S oraz właściwych dla nich kształtek/złączek 
 rurowych z tuleją zaciskową, w których wystąpiły szkody. 
 Wynagrodzone zostają w związku z tym szkody, które powstaną 
 przy odkrywaniu, wymontowywaniu lub odłączaniu wadliwych 
 części, w celu wymiany ich na nowe wolne od wad. Do tego 
 zaliczają się konieczne prace naprawcze by osiągnąć stan, który 
 był przed wystąpieniem szkody. Odszkodowanie za utracone 
 korzyści, unieruchomienie zakładu i zmniejszenie wartości oraz 
 inne pośrednie szkody następcze jest wykluczone. 
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3.2 REHAU wynagradza wszystkie powstałe na skutek użycia 
 wadliwego materiału szkody materialne inwestora lub innych 
 osób trzecich, włącznie z powstałymi na skutek tego dalszymi 
 szkodami.
 
3.3 REHAU przejmuje odpowiedzialność zgodnie z punktem 3.1 i 3.2 
 do kwoty 2.000.000 PLN za zdarzenie szkody oraz do 
 4.000.000 PLN za wszystkie zdarzenia szkody w ciągu roku. 
 Odszkodowanie za utracone korzyści, unieruchomienie zakładu 
 i zmniejszenie wartości oraz inne pośrednie szkody następcze jest 
 wykluczone. Za wszystkie inne nie wymienione szkody materialne 
 lub ludzkie REHAU ponosi odpowiedzialność w zakresie 
 określonym przez ustawodawcę. 

3.4 Uprawniony na podstawie niniejszej gwarancji musi w przypadku 
 skorzystania z niej przedłożyć wypełniony dokument gwarancji 
 wraz z dokumentem zakupu.

3.5 REHAU zastrzega sobie prawo do zlecania realizacji ewentual-
 nych prac naprawczych firmom specjalistycznym według 
 własnego wyboru.

3.6 Skorzystanie z gwarancji podczas jej trwania nie przedłuża 
 jej trwania. 

3.7 Dodatkowe ustalenia ustne nie są ważne. 

  
 
 


