
ТзОВ "ВІН-СКІФ"
Юридична адреса:  м.Вишневе вул. Київська, 4-А
Р/р р/р 26004000118010 в    МФО 302429
ЄДРПОУ 3696697022

ГАРАНТІЯ

№    20

ТзОВ "ВІН-СКІФ"   надає гарантію на виріб:

металопрофіль ГП-8 СО

що застосовується  як зовнішнє покриття, яке  експлуатується у  нормальних умовах.

Гарантія чинна протягом 10 років на території  України  та  надається:

Ім'я і прізвище Покупця: Фамилия Имя.

Ареса проживання або місцезнаходження фірми 

Покупця: 
Киев, ул. Виноградная 17

1. Умови гарантії :
1.1. Гарантія поширюється на

Вид придбаного виробу, вид покриття, колір 

покриття: 

металопрофіль ГП-8 СО Матполіестер 7024 

сірий

Кількість квадратних метрів  (кількість штук): 148.203  

Адреса місця встановлення (монтажу) виробу:  Киев, ул. Виноградная 17

1.2. Гарантія поширюється на наступні пошкодження викликані виключно кліматичними умовами:
- розшарування або відшарування лакового покриття верхнього шару
- корозійну перфорацію металу 

2. Особливі умови
2.1. Гарантія вступає в силу, якщо:
- покриття використовується у нормальному середовищі;
- виріб встановлено на даху, з кутом нахилу більше 20 градусів;
- виріб зберігається та встановлюється за допомогою відповідних елементів кріплення (куплених у 
виробника) і з дотриманням інструкції по монтажу;
- якщо пошкодження появились більше ніж на 5 % поверхні придбаного матеріалу; 
- якщо зміни відтінку явно відрізняються від оточуючого фону і помітні на відстані 15 метрів.
2.2. Гарантійне обслуговування не надається, якщо: 
- виріб експлуатується в корозійному або агресивному середовищі. Під агресивним середовищем 
розуміється середовище в якому повітряне середовище має великий вміст кислот и солей, а також 
середовище в якому відбувається постійний контакт виробу з водою, хімікатами, корозійними 
випарами, в тому числі попіл, цементний порох, контакт з мокрим деревом, бетоном, землею, з міддю і 
з стоками з мідних труб і т.д.;
- пошкодження наступили в результаті не дотримання правил збереження, транспортування та 
монтажу виробу;
- виріб був підданий хімічному чи механічному впливу під час транспортування, збереження, монтажу;
- пошкодження виникли внаслідок особливих кліматичних умов;
- пошкодження виникли внаслідок пожежі, вибуху, бурі, удару блискавки, циклону, граду, або іншого 
стихійного лиха.



Строк експлуатації Максимальна компенсація 

0-2 роки 100 %

2-5 років 80 %

5-7 років 40 %

7-10 років 20 %

Найменування (П І П) покупця  Фамилия Имя.

№ та дата замовлення ТзО-001111 від 17.03.21

№ видаткової накладної  

Дата поставки товару      р.

Підпис покупця _____________________         дата  ____________

ТзОВ "ВІН-СКІФ"

Підпис ПІБ уповноваженої особи продавця    _______________      / /

МП

4.11.  ТзОВ "ВІН-СКІФ"залишає за собою право на зміну гарантійних умов. У випадку виникнення протиріччя між 

4.10.  Гарантійних строк на перефарбовані або замінені вироби не продовжується, і діє в межах первісної гарантії.

4.9. ТзОВ "ВІН-СКІФ" не відшкодовує витрати, пов'язані з транспортування, відвантаженням, демонтажем, 

4.8. Максимальна відповідальність обмежується сумою початкової вартості придбаного виробу.

4.7.  Продавець може відмовити Покупцю в задоволенні претензії, якщо надасть на протязі 14 робочих днів з 

стихійного лиха.

2.3. Гарантія не розповсюджується на:
- рівномірну зміну кольору, знебарвлення чи інші зміни пов'язані з забруднення виробу, а також на 
зміни, які є результатом нормального зносу виробу;
- зміну глянцу, блиску покриття;
- покриття нанесені на нижню сторону виробу; 
- на будь-які механічні пошкодження. 

3. Обов'язки споживача
3.1. Якщо на виробі появляться пошкодження чи дефекти, наявність яких дає можливість гарантійного 
обслуговування, кінцевий споживач повинен проінформувати про це продавця на протязі розумного 
терміну, але не пізніше 10 днів з моменту виявлення дефекту чи пошкодження. 

4. Принципи рекламації
4.1. Обов'язковою умовою розгляду претензії, є пред'явлення даної гарантії, доказів оплати купленого 
виробу, а також специфікації на покрівлю, що дасть можливість ідентифікувати найменування та 
партію товару.
4.2. Претензія  повинна бути представлена у письмовому вигляді.
4.3. Після отримання претензії ТзОВ "ВІН-СКІФ" зобов'язується розглянути її протягом 15 робочих днів 
і повідомити покупця про результати прийнятого рішення.
4.4. Якщо буде прийнято позитивне рішення по даній претензії  ТзОВ "ВІН-СКІФ" зобов'язується 
усунути недоліки виробу протягом 15 робочих днів з дати прийняття такого рішення.
4.5. Після прийняття рішення щодо задоволення претензії ТзОВ "ВІН-СКІФ" зобов'язується 
відшкодувати вартість всього або частини виробу, або поставити клієнту новий виріб замість 
пошкодженого. ТзОВ "ВІН-СКІФ" самостійно вибирає спосіб усунення недоліків в залежності від їх 
характеру.


