BP Gwarancja Ograniczona

FORMULARZ GWARANCYJNY
Zachowaj we własnych aktach wraz z dokumentem zakupu

na Gonty Bitumiczne
ważna od 01 stycznia 2015 roku; zastępuje wszystkie poprzednie gwarancje
Gwarancja Firmy BP
Building Products of Canada Corp. gwarantuje właścicielowi (indywidualnemu
lub kilku) własności, na której zostały położone gonty, że są one pozbawione
jakichkolwiek defektów prowadzących do ich przeciekania podczas okresu
gwarancyjnego, zgodnie z warunkami i ograniczeniami przedstawionymi
poniżej.

Gwarancyjnego, jak to przedstawiono w Tabeli #1, zakres Gwarancji BP zostanie
skalkulowany, używając maksymalnej odpowiedzialności za materiał po
wstępnym okresie gwarancyjnym, jak sprecyzowano w Tabeli #1, skróconą o
ilość miesięcy które upłynęły od chwili ich zainstalowania, co zostało
przedstawione w odpowiedniej Tabeli Proporcji do Gwarancji Ograniczonej
(Tabela #2).

Kto może odnieść korzyści z gwarancji firmy BP?
Pierwszy właściciel lub kolejny, zarejestrowany jako właściciel budynku
położonego w Polsce, Czechach, Słowacji i Ukrainie, na którym zostały
zainstalowane gonty, zgodnie z wymogami tej Gwarancji.

Ograniczona Gwarancja Wieczysta
Dla uprawnionych właścicieli i budynków, gonty Manoir, Everest otrzymają
gwarancję wieczystą dla pierwotnego właściciela lub kolejnego
zarejestrowanego właściciela, zgodnie z warunkami przedstawionymi w części
poniżej i staną się podmiotem innych warunków i ograniczeń tej Gwarancji.

Przeniesienie gwarancji
Gwarancja Firmy BP na gonty bitumiczne (‘Gwarancja’) może być przeniesiona
tylko raz, na kolejnego właściciela budynku. Aby przenieść Gwarancję na
kolejnego właściciela, Firma BP musi być powiadomiona na piśmie w ciągu 30
dni od chwili dokonania transferu własności.
Co obejmuje/ pokrywa Gwarancja?
Okresy Gwarancji są przedstawione w Tabeli do Gwarancji z Ograniczeniami
poniżej. Okresy Gwarancji są obliczane od daty ukończenia montażu gontów BP.
Jeśli opisywane gonty firmy BP są używane w przypadku Hip & Ridge (Yukon SB
i Dakota) i warstwy początkowej, otrzymują one gwarancję na czasokres trwania
Gwarancji dla gontów położonych na dachu.
Zakres gwarancji podczas Okresu Wstępnego
Jeśli wada produkcyjna powoduje przeciekanie wody podczas wstępnego
Okresu Gwarancji, jak to przedstawiono w Tabeli do Gwarancji z Ograniczeniami
poniżej, występują opcje:
1. naprawa lub wymiana wadliwych gontów na koszt firmy, używając
identycznych lub bardzo zbliżonych gontów BP wliczając koszt za robociznę w
celu ich położenia, ale wyłączając wszystkie inne koszty i wydatki ( takie jak
obróbka metalowa, paski do łączenia powierzchni, kominy oraz zdjęcie i
utylizacja zastąpionego produktu),
2. zwrot/ pokrycie kosztów właścicielowi budynku za wymianę lub naprawę
wadliwych gontów na identyczne lub bardzo zbliżone gonty BP wliczając koszt
za robociznę w celu ich położenia, ale wyłączając wszystkie inne koszty i
wydatki ( takie jak obróbka metalowa, paski do łączenia powierzchni, kominy
oraz zdarcie i utylizacja zastąpionego produktu), zgodnie z rozsądną wyceną
BP w czasie reklamacji, ale nie przekraczając kosztu całkowitego pierwotnej
robocizny i gontu.
Zakres gwarancji po Okresie Wstępnym
Jeśli wada produkcyjna powoduje przeciekanie wody po zakończeniu
Wstępnego Okresu Gwarancji, ale podczas trwania pozostałej części Okresu

Jakie są dodatkowe wymagania Ograniczonej Gwarancji Wieczystej?
Ograniczona Gwarancja Wieczysta dotyczy indywidualnych właścicieli, którzy
stosują gonty Manoir, Everest 42 na ich jedno-rodzinnych domach (lub w
zabudowie szeregowej, którego dach jest rozgraniczony), pod warunkiem, że
osoba ta jest jedynym właścicielem domu, służącym jako jego własna
rezydencja. Budynki komercyjne i przemysłowe, kondominia, budynki wielorodzinne, ośrodki zdrowia, szkoły, instytucje religijne i wszystkie te, które nie są
używane jako “rezydencja” dla właściciela lub jego rodziny, nie kwalifikują się; w
takich przypadkach ma zastosowanie 40-letni okres gwarancyjny.
Ograniczona Gwarancja Wieczysta nie stanowi i nie powinna być
interpretowana jako zaświadczenie lub stwierdzenie trwałości gontów BP.
Gwarancja Ograniczona dotycząca uszkodzeń spowodowanych przez wiatr.
BP daje gwarancję na swoje gonty Manoir, Everest 42 na 15 lat od chwili ich
położenia na dachu, a na Yukon SB daje 5 lat gwarancji od chwili ich położenia,
przed zwianiem lub uszkodzeniem przez wiatr, łącznie z podmuchami, do
prędkości podanych w Tabeli do Gwarancji z Ograniczeniami ( standardowa
instalacja) poniżej.
Aby Gwarancja przeciwko zwiewaniu gontów miała zastosowanie, gont BP musi
być instalowany przy odpowiednio wysokiej temperaturze (min. 12 stopni
Celsjusza), aby aktywować klej samowulkanizujący. Jeśli gonty będą położone w
warunkach środowiska, które nie wytworzą takiej temperatury lub w bardzo
wietrznym terenie, gonty powinny być przyklejone punktowo plastycznym
klejem asfaltowym, jak podano w specyfikacji CSA A123.51-M85. Ponadto,
zanieczyszczenie samo-uszczelniającego kleju kurzem lub czymś innym może
uniemożliwić paskowi spoiwa osiągnięcie pełnej termicznej szczelności. W
zależności od stopnia szczelności, gonty są bardziej podatne na uszkodzenie
przez wiatr.
Gwarancja Ograniczona nie dotyczy uszkodzeń spowodowanych przez wiatr,
chyba że gonty zostały położone zgodnie z wymogami tej Gwarancji a samouszczelniające paski przylepne przykleiły się właściwie.

Jeżeli gonty BP spełniające powyższe warunki zostaną zwiane lub uszkodzone
przez wiatr nie przekraczający wartości podanych w Tabeli do Gwarancji z
Ograniczeniami ( standardowa instalacja) poniżej, BP, zgodnie z opcją, zwraca
właścicielowi budynku koszty za wymianę zwianych lub uszkodzonych gontów
i/lub za robociznę polegającą na przyklejeniu pozostałych gontów, zgodnie z
wymogiem. Dane otrzymane ze Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
zostaną użyte, aby określić prędkość wiatru i podmuchu.
Gwarancja z Ograniczeniami dotycząca silnego wiatru
Gwarancja z Ograniczeniami dotycząca prędkości wiatru, łacznie z podmuchami,
sięgającymi prędkości podanych w instrukcji Specjalna Instalacja na Silny Wiatr
– części Tabeli do Gwarancji z Ograniczeniami obowiązuje tylko wtedy, gdy
gonty są przymocowane 6 gwoździami a gonty na krawędziach dachu są
zabezpieczone gontem startowym lub papą BP SELF. Jeśli gonty nie są położone
zgodnie z instrukcją Specjalna Instalacja na Silny Wiatr, warunki określone
Gwarancją z Ograniczeniami dotyczącą uszkodzeń spowodowanych przez wiatr,
mają zastosowanie tylko do prędkości wiatru podanych w części Tabeli do
Gwarancji z Ograniczeniami – Instalacja Standardowa.
Gwarancja na wypadek alg i mchu
BP gwarantuje, że gonty nie będą się pokrywały „niebiesko-zielonymi” algami
(cyanobakteria lub gloecapsa magma). Gwarancja nasza nie obejmuje efektów
rozwoju innych organizmów takich jak pleśń, liszaj i zielenice
BP daje Gwarancję dotyczącą alg na 10 lat od chwili ich położenia na dachu na
swoje gonty Manoir oraz Everest 42, a na Yukon SB daje 5 lat gwarancji od
chwili ich położenia. Jeżeli obecność takich alg zostanie odkryta na gontach
podczas wyżej podanego okresów, BP zobowiązuje się zapłacić właścicielowi za
czyszczenie pokrytych gontów, co stanowi maksymalnie, jak obliczono: ilość
miesięcy od zakupu do stwierdzenia wystąpienia alg/mchu, podzielona przez
120 miesięcy.
Ograniczenia co do zakresu i płatności
Zakres Gwarancji dla gontów zainstalowanych, co do ich naprawy lub wymiany,
zgodnie z tą Gwarancją będzie ograniczony we wszystkich przypadkach do
pozostałego okresu Gwarancji i zakresu mającego zastosowanie do gontów,
które były naprawione lub wymienione.
Jako że zmiany projektu, koloru i składu produktów mogą być dokonywane, jest
możliwe, że gonty pasujące do tych położonych oryginalnie, nie są dostępne
podczas naprawy lub wymiany. BP nie poniesie żadnej odpowiedzialności z
powodu takich zmian produktu poza te ograniczenia ustalone w tej Gwarancji.
Gonty BP i produkty dachowe muszą być używane wyłącznie tam, gdzie
naprawa lub wymiana jest autoryzowana zgodnie z tą Gwarancją.
Zakres Gwarancji BP jest uwarunkowany ukończeniem wszelkich napraw i
wymian w ciągu jednego roku od chwili zaakceptowania reklamacji.

Tabela zakresu gwarancji z ograniczeniami
TABELA #1

Model
gontu

Czas gwarancji (w
latach)

Wstępny
okres czasu
trwania
gwarancji
(w latach)

Instalacja standardowa
Czas gwarancji
(w latach)

Manoir
Wieczysta 40*
20
20
Everest 42
Wieczysta 40*
20
20
Yukon SB
30
10
10
Kalenica
* okres gwarancyjny ma zastosowanie do domów wielo-rodzinnych

Km/h

Specjalna instalacja na silny wiatr

mph

Ograniczony czas
gwarancji (w latach)

180
110
180
110
180
110
Jak za położony gont

Ograniczenia Gwarancji i Warunków
Okres trwania wprowadzonych gwarancji i warunków, bez ograniczeń,
wprowadzone gwarancje lub warunki handlowe lub wprowadzone gwarancje
lub warunki zdatności są ograniczone wyłącznie do okresu gwarancji dla
poszczególnych zainstalowanych gontów.
Jakie standardy muszą być spełnione, aby gwarancja była ważna?
Aby korzystać z Gwarancji BP, muszą być spełnione następujące standardy:
a/ gonty muszą być zainstalowane zgodnie z instrukcjami BP;
b/ dach i każda jego część musza być zaprojektowane i zbudowane zgodnie z
lokalnymi przepisami budowlanymi. Wszystkie konstrukcje dachowe musza być
wyposażone w wentylację a powierzchnia, na której są kładzione gonty musi
spełniać minimum wymagań określonych przepisami budowlanymi. Tam, gdzie
lokalne przepisy budowlane są szczególne, odmienne od Państwowych
Przepisów Budowlanych, te właśnie bardziej rygorystyczne przepisy muszą być
przestrzegane.
Wykluczenie uszkodzeń, jako konsekwencji
BP wyklucza pokrycie wszystkich uszkodzeń, jako konsekwencji wynikających z
nie zastosowania się do tej Gwarancji lub z innego błędu, który spowodował
postępowanie niezgodne z zawartymi warunkami Gwarancji, bez ograniczeń:

20
20
10

Km/h

mph

220
220
200

135
135
125

Czas
gwarancji na
ochronę
przed algami
(w latach)

każde uszkodzenie na zewnątrz lub wewnątrz budynku, na którym gonty zostały
położone lub posiadłości zawierającej powyższe, uszczerbek na zdrowiu lub
ekonomiczny, starty komercyjne, stratę czasu, utratę możliwości użytkowania
budynku lub sporadyczne opłaty za telefon, podróże lub zakwaterowanie.
Co nie jest objęte Gwarancją?
Następujące nie są objęte Gwarancją i BP nie będzie za nie odpowiedzialna:
1. uszkodzenie własności, uszkodzenie ciała lub strata ekonomiczna
wynikająca bezpośrednio lub pośrednio z wady produkcyjnej gontów;
2. uszkodzenie gontów spowodowane przez wyładowanie atmosferyczne,
huragan, tornado, gradobicie, trzęsienie ziemi, wypadek losowy, zdarzenia
przypadkowe lub siła wyższa;
3. uszkodzenie gontów spowodowane przez osiadanie, deformacje, wady,
pękanie lub ruchy dachu, ścian albo fundamentu budynku, niewłaściwy
drenaż, erozję, zwykłe zużycie, błąd w sposobie utrzymania dachu, jak
również wadliwe materiały do łączenia dachu z inną powierzchnią oraz
wadliwa obróbka dachu;
4. uszkodzenie gontów spowodowane transportem, niewłaściwe użycie lub
obchodzenie się lub składowanie gontów po opuszczeniu firmy BP;
5. uszkodzenie gontów spowodowane ruchem na dachu lub pod wpływem
obcych przedmiotów;

Tabela do Gwarancji z ograniczeniami dotycząca proporcjonalnego podziału: gonty laminowane.
Tabela #2
Okres dotyczący
Lata
wstępnego
Proporcjonalny podział
gwarancji
zakresu

Właściciel domu
wolnostojącego

Inny rodzaj
budynku

wieczysta

40

1-20
100%

1-20
100%

10
10
10

Lata od 21 do 40
Zakres pomniejszony o 32 % - 80 %
(o 2 % za każde kolejne lata)

41 lat i ponad

Lata od 21 do 40

41 lat i ponad

Zakres pomniejszony o 32 % - 80 %
(o 2 % za każde kolejne lata)

Bez pokrycia

6. uszkodzenie gontów spowodowane pracami wykonywanymi na dachu
lub związanymi z dachem;
7. uszkodzenie gontów spowodowane wadliwą instalacją gontów przy
zastosowaniu plastycznego spoiwa z asfaltu, który może być użyty przy
standardach CAN/CGSB lub ASTM lub nie zastosowanie się podczas
instalowania do opublikowanych instrukcji BP lub dobrych praktyk
dekarskich;
8. problemy związane z wyglądem z powodu wielo-warstwowej instalacji
(położenie na starych gontach), typowe problemy tego typu instalacji;
9. inne problemy związane z wyglądem z powodu starzenia się gontów;
10. utrata koloru związana z algami lub wzrostem masy (nie
wyszczególnione w tej Gwarancji);
11. inne problemy z kolorem i odcieniem;
12. przenikanie wody spowodowane niewłaściwym położeniem gontów,
pasków łączących powierzchnie lub innych materiałów;
13. przenikanie wody (i/lub kondensacja) spowodowane niewłaściwą
wentylacją strychu;
14. wystawanie wcześniejszej powierzchni lub plamy asfaltowe;
15. wystawienie na działanie lub zastosowanie farb lub innych
niewłaściwych środków czyszczących, pokryć, szorstkich środków z
powietrza lub płynnych chemikaliów albo modyfikacji wszelkiego
rodzaju;
16. wystawanie gwoździ dachowych lub więźby lub wystające zszywacze,
które przebijają lub wypychają gonty;
17. każda reklamacja, która została załatwiona przez pokrycie kosztów w
gotówce zgodnie z tą Gwarancją.
BP zastrzega sobie w dowolnym czasie prawo do modyfikowania lub do
przerwania produkcji swoich produktów i nie będzie odpowiadać za wynik
takich zmian. Jeśli oryginalny produkt lub kolor nie jest już osiągalny, BP może
zastępować produkty, które są porównywalne cenowo i jakościowo.
Zgłoszenie roszczenia ?
W celu zgłoszenia roszczenia w ramach gwarancji BP, należy zgłosić w terminie
czternastu dni (14) od wykrycia problemy. W formie pisemnej lub emailowo.

Imię i Nazwisko Inwestora (Nazwa)

Adres Inwestycji

20%
Data Instalacji

Nr partii (z opakowania)

Nazwa Gontu

Kolor Gontu

Nazwa Wykonawcy (jeśli gont był montowany w "systemie gospodarczym" - NIE WYPEŁNIAĆ)

nr Telefonu Wykonawcy

