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TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

___________________________________________________________________________

(100 lat firmy La Escandella) (logo: H Selection

La Escandella)

Data:…….

Numer:…….

(wypełnia spółka)

Dokument gwarancyjny

Ceramica La Escandella S.A. gwarantuje, że jej dachówki ceramiczne są wolne od wszelkich 
wad produkcyjnych (łącznie z odpornością na mróz) przez 100 lat po ich wyprodukowaniu.

Model:…..

Numery faktur:…..

Dystrybutor: …..

Spółka/Firma: ….. Numer identyfikacyjny podatkowy:……

Adres:…..

Miasto:….. Kod pocztowy:…..

Województwo:….. Kraj:…..

Telefon:….. Faks:…..

Adres e-mail:…..

Spółka/Firma budowlana/deweloperska:…..

Spółka/Firma: ….. Numer identyfikacyjny podatkowy:……

Adres:…..

Miasto:….. Kod pocztowy:…..

Województwo:….. Kraj:…..

Telefon:….. Faks:…..

Adres e-mail:…..

Klauzule:
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Niniejsza gwarancja obejmuje 100 lat gwarancji na produkty na produkty z grupy H Selection 
produkowane na kasetach H od września 2015 dla modeli Innova, Vienna, Planum i Visum3 zgodnie z 
obowiązującą w dniu produkcji normą EN 1304 na następujących warunkach:

 Instrukcja producenta oraz przepisy techniczne kraju zostały spełnione, a w szczególności te 
dotyczące wentylacji połaci dachu 

 Wszystkie założone dachówki i akcesoria były produkcji La Escandella oraz zalecane przez 
producenta jako odpowiednie dla prawidłowej budowy dachu. Gwarancja nie obejmuje 
pomalowanych, polakierowanych czy impregnowanych, które zostały poddane obróbce przez 
inną firmę niż La Escandella.

 Z gwarancji zostają wyłączone: 

- nieszczelności spowodowane wadliwym ułożeniem dachówki

- uszkodzenia powstałe na skutek ruchu, zniekształcenia, pęknięcia czy osiadania ścian lub 
fundamentów budynku

- szkody spowodowane uderzeniem przedmiotów, powstałe na skutek pożaru, trzęsienia ziemi,
powodzi, czy innej siły wyższej

* Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad widocznych w chwili dostawy dachówek, takich jak 
różnice w odcieniu (tonacji barwy) czy uszkodzenia powstałe podczas transportu. Ponadto, ze względu
na charakter dachówek a także za względu na ewentualne możliwe zmiany w dachówkach powstałe na
skutek działania środowiska, La Escandella nie ponosi odpowiedzialności za przebarwienia (zmiany 
tonacji barwy) czy starzenie się dachówki.

* niniejsza gwarancja oznacza bezpłatną wymianę materiału odebranego z fabryki zakład

* nie zostaną uwzględnione koszty powstałe w wyniku usunięcia wadliwych dachówek, ich 
przetransportowania czy montażu nowych, ani też  ewentualnych powstałych szkód pośrednich

*Gwarancja ta wchodzi w życie z dniem wystawienia faktury, gdy towary zostały dostarczone.

W celu wyegzekwowania gwarancji konieczne będzie przedstawienie niniejszego „Dokumentu 
gwarancyjnego” wraz z dowodami dostawy i zapłaconymi fakturami w terminie wymagalności za 
dostarczony materiał.  

Ostateczny termin wypełnienia „Dokumentu gwarancyjnego” wynosi maksymalnie jeden rok od daty 
wystawienia faktury.

Każdy problem z dachem należy zgłosić. Pracownicy La Escandella wdrożą wówczas odpowiednio 
procedurę zarządzania roszczeniem. W przypadku wejścia na drogę sądową w związku z niniejszą 

gwarancję, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd w Alicante. 

Ctra.Novelda, km 2.5 – 03698 AGOST (Alicante Espana) Tel. +34 965 691788, Faks +34 965 691692, e-ail:laescandella@laescandella.com

Niniejszy „Dokument gwarancyjny” jest nieważny bez podpisu i pieczęci Ceramica La Escandella S.A.

Ceramica La Escandella S.A.C.I.F.A. 03249091 Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante Tomo 1, 418 general, Folio 119, Hoja                
n A-2276, Inscription 1 


