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dalej „(firma) IBC”.
Systemy montażowe IBC AeroFix i TopFix 200 są objęte globalną gwarancją jakościową na
następujących warunkach:
Gwarancja jakościowa
Niniejsza gwarancja jakościowa nie narusza ustawowych praw Klienta w zakresie prawa do
żądania poprawek, odstąpienia od umowy, redukcji ceny lub odszkodowania na wypadek
wadliwości systemu montażowego IBC AeroFix lub TopFix 200 w chwili przejścia
odpowiedzialności.
Osoba uprawniona do korzystania z gwarancji
Firma BC udziela klientowi końcowemu (dalej „Klient”) na poniższych warunkach nieprzenośnej
gwarancji na systemy montażowe IBC AeroFix i IBC TopFix 200. Klientem jest każda osoba
fizyczna lub prawna, która nabywa system montażowy IBC AeroFix lub TopFix 200 w celu jego
użytkowania do celów własnych od instalatora lub sprzedawcy.
Okres gwarancji
Okres gwarancji udzielanej Klientowi przez IBC na systemy montażowe IBC AeroFix i TopFix
200 wynosi 10 lat („okres gwarancji“) i zaczyna upływać z dniem wystawienia pierwszemu
Klientowi faktury przez instalatora lub sprzedawcę. Okres gwarancji zaczyna upływać najpóźniej
sześć (6) miesięcy od daty dostawy systemu do nabywcy przez firmę IBC.
Warunki gwarancji i gwarancja
IBC gwarantuje Klientowi przez okres gwarancji, że systemy montażowe IBC AeroFix i TopFix
200 są wolne od wad materiałowych. Materiały uszczelniające i materiały z tworzyw sztucznych
nie są objęte żadnego rodzaju gwarancją.
Gwarancja udzielana jest tylko pod warunkiem spełniania następujących wymagań:
01. Systemy montażowe IBC AeroFix lub IBC TopFix 200 zostały zwymiarowane i
zainstalowane oraz są konserwowane zgodnie z zasadami fachu i zgodnie z
obowiązującą w chwili pierwszej instalacji aktualną wersją instrukcji montażu, a instalacja
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systemów montażowych IBC AeroFix lub TopFix 200 nastąpiła w celach zgodnych z ich
przeznaczeniem;
02. W ramach wymiarowania, instalacji i konserwacji systemu IBC AeroFix i TopFix 200
zostały uwzględnione i zastosowane wymagania wszystkich obowiązujących norm
(przede wszystkim EN 1991), rozporządzeń, dyrektyw i uznanych zasad techniki;
03. Nie wystąpił przypadek nieprawidłowego transportu systemów montażowych IBC AeroFix
lub TopFix 200 i nie wystąpiły szkody spowodowane przez wandalizm, zwierzęta, siłę
wyższą (a w szczególności przez rozruchy, niepokoje społeczne, wojny, trzęsienia ziemi,
powodzie), przepięcie, pożar lub wybuch;
04. Zastosowano wyłącznie komponenty dostarczone razem z systemem IBC AeroFix i
TopFix 200;
05. Systemy montażowe IBC AeroFix i TopFix 200 nie były modyfikowane, przebudowywane
ani rozbudowywane;
06. Systemy montażowe IBC AeroFix i TopFix 200 były stosowane w przedziale:
-

klas korozyjności C1-C3 (określonych normą EN ISO 12944-2),

-

temperatur otoczenia od -30° do +50° Celsjusza.

Przypadek gwarancyjny
Przypadek gwarancyjny występuje, jeżeli w ciągu okresu gwarancji wystąpiła wada materiałowa,
której przyczyną nie jest
-

uszkodzenie wskutek zamarznięcia wody, która dostała się do wnętrza części systemów
montażowych IBC AeroFix lub TopFix 200 i/lub ramy modułowej;

-

pożar, wyładowanie atmosferyczne i inne siły przyrody, albo

-

deformacje termiczne.

Wady o charakterze wyłącznie optycznym (np. odbarwienia lub korozja powierzchniowa), które
nie mają ujemnego wpływu na sposób działania ani bezpieczeństwo systemów montażowych
IBC AeroFix lub TopFix 200, nie stanowią przypadku gwarancyjnego.
Świadczenie gwarancyjne
W razie wystąpienia przypadku gwarancyjnego firma IBC może - według swojego wyłącznego
uznania - dostarczyć Klientowi wolny od wad przedmiot albo zwrócić Klientowi ekwiwalent
pieniężny ubytku wartości. IBC nie ponosi i nie zwraca nakładów koniecznych w celu wykonania
świadczenia gwarancyjnego, a w szczególności kosztów montażu lub demontażu, ponownej
instalacji oraz transportu, przejazdów i robocizny. Wyklucza się wszelkie inne roszczenia ze
strony Klienta wobec firmy IBC, a szczególnie roszczenia odszkodowawcze. Niniejsza gwarancja
nie narusza umownych lub ustawowych praw klienta względem sprzedawcy systemu.
Zgłaszanie roszczeń gwarancyjnych
Klient ma obowiązek zgłaszać wszelkie roszczenia gwarancyjne sprzedawcy lub instalatorowi
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systemu IBC AeroFix lub TopFix 200 niezwłocznie po stwierdzeniu przypadku gwarancyjnego,
ale najpóźniej z upływem trzech miesięcy od dnia, w którym uzyskał wiedzę o faktach
uzasadniających roszczenie gwarancyjne lub nie uzyskał o nich wiedzy na skutek rażącego
zaniedbania, okazując oryginalną fakturę, w której została podana data dostawy. Niespełnienie
tego obowiązku przez Klienta uprawnia firmę IBC do odrzucenia roszczeń gwarancyjnych. Jeżeli
firma sprzedawcy lub instalatora przestała istnieć, na przykład wskutek zaprzestania działalności
gospodarczej lub upadłości, albo jeżeli sprzedawca lub instalator systemu nie jest Klientowi
znany, osoba uprawniona do skorzystania z gwarancji może się też zwrócić bezpośrednio do
firmy IBC.
Obowiązujące prawo
Do niniejszej gwarancji stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec. Miejscem jurysdykcji
sądowej w odniesieniu do wszelkich sporów związanych z niniejszą gwarancją jest Coburg.
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