KARTA GWARANCYJNA NR……………………..
Kupujący : ………………
Faktura nr………….
Data sprzedaży ……………...

1) Producent potwierdza dobrą jakość wykonanych komponentów rusztowania oraz ich
funkcjonalność w kompletnym zestawie rusztowania modułowego typ PIONART model
PionModulRR, typ PIONART model PionModulPUM, typ PIONART model
PionModulBAL, typ PIONART model PionModulROM*.
2) Producent udziela gwarancji na produkt wymieniony w punkcie 1 na warunkach
opisanych w niniejszej karcie gwarancyjnej w okresie 24 miesięcy od dnia sprzedaży.
3) Wszystkie elementy ocynkowane w przypadku zaistnienia reklamacji rozpatrywane będą
w zgodności i w oparciu o kryteria zawarte w normie DIN-EN ISO 1461: 2011.
4) Gwarancja obejmuje wszelkie wady materiałowe i produkcyjne ujawnione w trakcie
prawidłowej eksploatacji zgodnej z zapisami w instrukcji montażu i z zachowaniem zasad
zawartych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej rusztowania w pełnym jej zakresie.
5) Gwarancja nie obejmuje:
a) uszkodzeń
mechanicznych
spowodowanych
zrzucaniem
komponentów
rusztowaniowych z wysokości, najechaniem pojazdem mechanicznym, uszkodzeniem
w czasie transportu i prac za i wyładunkowych, nadmiernym obciążeniem,
niewłaściwym przechowywaniem itp.
b) uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową eksploatacją oraz wadliwym montażem
i demontażem.
c) uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników chemicznych, agresywnego
środowiska, nadmiernej temperatury itp.
d) uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych.
e) uszkodzeń spowodowanych zastosowaniem komponentów z innego systemu lub
pomieszaniem systemów.
f) uszkodzeń powstałych w wyniku niekompletności w konstrukcji rusztowania lub
zastosowania uszkodzonych komponentów.
g) komponentów w których dokonywano przeróbek, zmian i samodzielnych napraw oraz
uszkodzeń spowodowanych użyciem takich komponentów.
h) uszkodzeń ciągłości powłoki zabezpieczającej elementów drewnianych.
6) W przypadku zgłoszenia reklamacji, rozpatrzenie nastąpi w ciągu 7dni, natomiast
naprawa lub wymiana uszkodzonego komponentu lub wadliwego produktu w możliwie
jak najkrótszym uzgodnionym czasie lecz nie dłużej niż 21 dni.

*Niepotrzebne skreślić

KARTA GWARANCYJNA NR……………………..
Kupujący : ………………
Faktura nr………….
Data sprzedaży ……………...

1) Producent potwierdza dobrą jakość wykonanych komponentów rusztowania oraz ich
funkcjonalność w kompletnym zestawie rusztowania ramowego typ PIONART model
RR-0,8, typ PIONART model PUM, typ PIONART model BAL, typ PIONART model
ROM*.
2) Producent udziela gwarancji na produkt wymieniony w punkcie 1 na warunkach
opisanych w niniejszej karcie gwarancyjnej w okresie 24 miesięcy od dnia sprzedaży.
3) Wszystkie elementy ocynkowane w przypadku zaistnienia reklamacji rozpatrywane będą
w zgodności i w oparciu o kryteria zawarte w normie DIN-EN ISO 1461: 2011.
4) Gwarancja obejmuje wszelkie wady materiałowe i produkcyjne ujawnione w trakcie
prawidłowej eksploatacji zgodnej z zapisami w instrukcji montażu i z zachowaniem zasad
zawartych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej rusztowania w pełnym jej zakresie.
5) Gwarancja nie obejmuje:
a) uszkodzeń
mechanicznych
spowodowanych
zrzucaniem
komponentów
rusztowaniowych z wysokości, najechaniem pojazdem mechanicznym, uszkodzeniem
w czasie transportu i prac za i wyładunkowych, nadmiernym obciążeniem,
niewłaściwym przechowywaniem itp.
b) uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową eksploatacją oraz wadliwym montażem
i demontażem.
c) uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników chemicznych, agresywnego
środowiska, nadmiernej temperatury itp.
d) uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych.
e) uszkodzeń spowodowanych zastosowaniem komponentów z innego systemu lub
pomieszaniem systemów.
f) uszkodzeń powstałych w wyniku niekompletności w konstrukcji rusztowania lub
zastosowania uszkodzonych komponentów.
g) komponentów w których dokonywano przeróbek, zmian i samodzielnych napraw oraz
uszkodzeń spowodowanych użyciem takich komponentów.
h) uszkodzeń ciągłości powłoki zabezpieczającej elementów drewnianych.
6) W przypadku zgłoszenia reklamacji, rozpatrzenie nastąpi w ciągu 7dni, natomiast
naprawa lub wymiana uszkodzonego komponentu lub wadliwego produktu w możliwie
jak najkrótszym uzgodnionym czasie lecz nie dłużej niż 21 dni.

*Niepotrzebne skreślić

KARTA GWARANCYJNA NR……………………..
Kupujący : ………………
Faktura nr………….
Data sprzedaży ……………...

1) Producent potwierdza dobrą jakość wykonanych komponentów rusztowania oraz ich
funkcjonalność w kompletnym zestawie rusztowania T-2 (Warszawa).
2) Producent udziela gwarancji na produkt wymieniony w punkcie 1 na warunkach
opisanych w niniejszej karcie gwarancyjnej w okresie 12 miesięcy od dnia sprzedaży.
3) Wszystkie elementy ocynkowane w przypadku zaistnienia reklamacji rozpatrywane będą
w zgodności i w oparciu o kryteria zawarte w normie DIN-EN ISO 1461: 2011.
4) Gwarancja obejmuje wszelkie wady materiałowe i produkcyjne ujawnione w trakcie
prawidłowej eksploatacji zgodnej z zapisami w instrukcji montażu i z zachowaniem zasad
zawartych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej rusztowania w pełnym jej zakresie.
5) Gwarancja nie obejmuje:
a) uszkodzeń
mechanicznych
spowodowanych
zrzucaniem
komponentów
rusztowaniowych z wysokości, najechaniem pojazdem mechanicznym, uszkodzeniem
w czasie transportu i prac za i wyładunkowych, nadmiernym obciążeniem,
niewłaściwym przechowywaniem itp.
b) uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową eksploatacją oraz wadliwym montażem
i demontażem.
c) uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników chemicznych, agresywnego
środowiska, nadmiernej temperatury itp.
d) uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych.
e) uszkodzeń spowodowanych zastosowaniem komponentów z innego systemu lub
pomieszaniem systemów.
f) uszkodzeń powstałych w wyniku niekompletności w konstrukcji rusztowania lub
zastosowania uszkodzonych komponentów.
g) komponentów w których dokonywano przeróbek, zmian i samodzielnych napraw oraz
uszkodzeń spowodowanych użyciem takich komponentów.
h) uszkodzeń ciągłości powłoki zabezpieczającej elementów drewnianych oraz
elementów zabezpieczonych powłoką bitumiczną, malowaną, lakierowaną.
6) W przypadku zgłoszenia reklamacji, rozpatrzenie nastąpi w ciągu 7dni, natomiast
naprawa lub wymiana uszkodzonego komponentu lub wadliwego produktu w możliwie
jak najkrótszym uzgodnionym czasie lecz nie dłużej niż 21 dni.

KARTA GWARANCYJNA NR……………………..
Kupujący : ………………
Faktura nr………….
Data sprzedaży ……………...

1) Producent potwierdza dobrą jakość wykonanych komponentów szalunkowych oraz
ich funkcjonalność w kompletnym zestawie szalunku typ PIONBOX, RHiNO*.
2) Producent udziela gwarancji na produkt wymieniony w punkcie 1 na warunkach
opisanych w niniejszej karcie gwarancyjnej w okresie 12 miesięcy od dnia sprzedaży.
3) Wszystkie elementy ocynkowane w przypadku zaistnienia reklamacji rozpatrywane będą
w zgodności i w oparciu o kryteria zawarte w normie DIN-EN ISO 1461: 2011.
4) Gwarancja obejmuje wszelkie wady materiałowe i produkcyjne ujawnione w trakcie
prawidłowej eksploatacji zgodnej z zapisami w instrukcji montażu i z zachowaniem
zasad zawartych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej szalunku w pełnym jej
zakresie.
5) Gwarancja nie obejmuje:
a) uszkodzeń mechanicznych spowodowanych zrzucaniem komponentów
szalunkowych z wysokości, najechaniem pojazdem mechanicznym,
uszkodzeniem w czasie transportu i prac za i wyładunkowych,
nadmiernym obciążeniem, niewłaściwym przechowywaniem itp.
b) uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową eksploatacją oraz wadliwym
montażem i demontażem.
c) uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników chemicznych, agresywnego
d) środowiska, nadmiernej temperatury itp.
e) uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych.
f) uszkodzeń spowodowanych zastosowaniem komponentów z innego
systemu lub pomieszaniem systemów.
g) uszkodzeń powstałych w wyniku niekompletności w konstrukcji
szalunku lub zastosowania uszkodzonych komponentów.
h) komponentów w których dokonywano przeróbek, zmian i samodzielnych napraw
oraz uszkodzeń spowodowanych użyciem takich komponentów.
i) uszkodzeń ciągłości powłoki zabezpieczającej elementów drewnianych
oraz elementów zabezpieczonych warstwą silikonu.
6) W przypadku zgłoszenia reklamacji, rozpatrzenie nastąpi w ciągu 7dni, natomiast
naprawa lub wymiana uszkodzonego komponentu lub wadliwego produktu
w możliwie jak najkrótszym uzgodnionym czasie lecz nie dłużej niż 21 dni.

*Niepotrzebne skreślić

