
 

DECEUNINCK NV 
Gwarancja na produkty Twinson®   

 
Z zastrzeŜeniem poniŜszych warunków, spółka Deceuninck NV udziela nabywcy, który 
dokonuje bezpośredniego nabycia od Deceuninck NV ("Nabywca") gwarancji, Ŝe produkty 
Twinson® będą w momencie dostawy zgodne z ich specyfikacjami. 
O ILE NINIEJSZA GWARANCJA NIE STANOWI JEDNOZNACZNIE INACZEJ, SPÓŁKA 
DECEUNINCK NV NIE UDZIELA JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI (WYRAŹNEJ LUB 
DOROZUMIANEJ) W ZAKRESIE JAKOŚCI PRODUKTÓW TWINSON® LUB ICH 
PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU (NAWET JEśELI SPÓŁKA DECEUNINCK 
NV OKREŚLIŁA TEN CEL W SPOSÓB WYRAŹNY LUB DOROZUMIANY) LUB 
ZGODNOŚCI PRODUKTÓW TWINSON® Z JAKIMKOLWIEK OPISEM LUB PRÓBKĄ. 
SPÓŁKA DECEUNINCK NV NIE UDZIELA RÓWNIEś JAKIEJKOLWIEK INNEJ 
GWARANCJI. WSZELKIE INNE GWARANCJE NINIEJSZYM ULEGAJĄ WYŁĄCZENIU 
W NAJSZERSZYM DOPUSZCZONYM PRAWEM ZAKRESIE. 
NiezaleŜnie od postanowień niniejszej Gwarancji i z zastrzeŜeniem udokumentowanej normalnej 
eksploatacji dla celów mieszkaniowych, normalnego obciąŜenia i normalnej konserwacji, spółka 
Deceuninck NV ("Deceuninck") gwarantuje Nabywcy, Ŝe 
(1) przez okres dwudziestu pięciu (25) lat od daty pierwszego ich nabycia, produkty 
Twinson® nie będą, wskutek wyłącznego i bezpośredniego działania termitów, owadów lub 
mikrogrzybów powodujących zgniliznę miękką pękać, rozszczepiać się i nie będą ulegać 
uszkodzeniom strukturalnym;  
(2) przez okres dziesięciu (10) lat od daty pierwszego ich nabycia, produkty Twinson® nie 
będą pękać, przy czym z zakresu niniejszej gwarancji wyraźnie wyłącza się przypadki pęknięć, 
które mogą być lub są wynikiem obciąŜenia udarowego; 
(3) przez okres dziesięciu (10) lat od daty od daty pierwszego ich nabycia, przypadkowe 
plamy na produktach Twinson® z wody chlorowanej, roztworów środków bielących lub soli 
drogowej, zgodnie z treścią instrukcji konserwacji produktów Twinson® (www.twinson.net), 
znikną wraz z upływem czasu, po wystawieniu materiału na działanie czynników zewnętrznych.  
W razie wystąpienia powyŜszych wad w odnośnym okresie Gwarancji, Nabywca winien 
niezwłocznie zgłosić je spółce Deceuninck na piśmie, kierując na adres tej spółki zawiadomienie 
zawierające opis reklamowanej wady, dowód dokonania zakupu wraz z datą zakupu, a takŜe 
dowód normalnej eksploatacji dla celów mieszkaniowych, normalnego obciąŜenia i normalnej 
konserwacji. W razie niespełnienia powyŜszych warunków Gwarancja nie będzie obowiązywać. 
Po terminowym zgłoszeniu i pod powyŜszymi warunkami spółka Deceuninck, według własnego 
wyboru i własnego uznania, (a) dostarczy Nabywcy wolne od wad produkty zastępcze Twinson® 
lub (b) zastąpi produkt Twinson® innym produktem, którego jakość i wartość, w ocenie spółki 
Deceuninck, jest porównywalna lub (c) zwróci część ceny nabycia, którą Nabywca zapłacił za 
wadliwy produkt, z uwzględnieniem amortyzacji (jednakŜe z wyłączeniem kosztów pierwszego 
montaŜu). 
Produkty dostarczone w ramach wymiany lub zamiany są objęte niniejszą Gwarancją jedynie 
przez pozostały okres pierwotnej Gwarancji.  
Spółka Deceuninck zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw produktów Twinson® w kaŜdym 
czasie.  
Na mocy niniejszej Gwarancji jedynym sposobem wyrównania szkody poniesionej przez 
Nabywcę jest wymiana, zamiana lub zwrot wadliwych produktów Twinson®. 
Spółka Deceuninck nie ponosi wobec Nabywcy odpowiedzialności z wyjątkiem wyraźnie 
określonej w podpunkcie (1), (2) i (3) powyŜej, a Nabywca zwalnia Deceuninck z 
odpowiedzialności i zobowiązuje się do odpowiedniego pokrycia szkód. 
Niniejsza gwarancja NIE obejmuje kosztów robocizny związanych z demontaŜem wadliwych 
produktów Twinson® lub montaŜem produktów w ramach wymiany lub zamiany. Wszelkie 
koszty dodatkowe, takie jak koszty transportu, dostawy, montaŜu, demontaŜu oraz wszelkie inne 
nieprzewidziane wydatki nie są objęte niniejszą gwarancją i spółka w sposób wyraźny zrzeka się 
odpowiedzialności z ich tytułu. 



 

 
Spółka Deceuninck nie ponosi odpowiedzialności z tytułu: (1) niewłaściwego montaŜu 
produktów Twinson® i/lub nie przestrzegania instrukcji montaŜowych spółki Deceuninck; (2) 
stosowania produktów Twinson® w zakresie wykraczającym poza normalne uŜycie w 
mieszkaniach lub w celu nie zalecanym w instrukcjach spółki Deceuninck lub w miejscowych 
przepisach budowlanych; (3) ruchów, zniekształcania się, zapadania się lub osiadania gruntu lub 
konstrukcji nośnej, na których zainstalowane zostały produkty spółki Deceuninck; (4) 
jakichkolwiek działań siły wyŜszej (takich jak powódź, huragan, trzęsienie ziemi, uderzenie 
pioruna itd.), warunków środowiska (takich jak zanieczyszczenie powietrza, pleśń i glony 
porastające powierzchnię , itd.) lub poplamienia obcymi substancjami (takimi jak brud, smar, 
olej lub produkty, które nie powinny wchodzić w kontakt z produktami Twinson® itd.); (5) 
przebarwienia kolorów produktów spółki Deceuninck; lub (6) niewłaściwego obchodzenia się, 
magazynowania, stosowania lub braku dbałości o produkty Twinson® przez Nabywcę lub przez 
osoby trzecie; (7) zmiany właściwości lub uszkodzenia w następstwie pokrycia powierzchni 
produktów Twinson® farbami, lakierami, impregnatami olejowymi do ochrony drewna. 
 
Spółka Deceuninck nie uprawniła Ŝadnej osoby lub jednostki do złoŜenia innych oświadczeń w 
związku z jakością i trwałością produktów Twinson® ani nie będzie związana jakimkolwiek 
oświadczeniem lub zapewnieniem z wyjątkiem tych, które są ujęte w niniejszej gwarancji. 
Niniejsza gwarancja moŜe zostać zmieniona jedynie na podstawie pisemnego dokumentu, 
podpisanego przez spółkę Deceuninck oraz Nabywcę. 
 
Niniejsza gwarancja podlega przepisom prawa belgijskiego. 
 
Niniejsza gwarancja została udzielona przez spółkę Deceuninck dnia 1 grudnia 2006 r. i przyjęta 
przez Nabywcę. 
 
 
Imi ę i nazwisko, adres i podpis Nabywcy 
 
 
 
Podpisana gwarancja powinna być zwrócona do spółki Deceuninck NV na adres: Central 
Laboratory, Bruggesteenweg 164, B-8830 Hooglede-Gits, gdzie zostanie zarejestrowana. 
Kserokopie nie będą akceptowane.  
 
 
 
 


