
Twój zaufany dostawca konstrukcji kompozytowych

KARTA GWARANCYJNA 
SŁUPA TELETECHNICZNEGO

Uwaga!
Ze względu na zmienne warunki eksploatacyjne (intensywne słońce, zapylenie, związki chemiczne w atmosferze, deszcz, wiatr i elektrostatyka
materiałów oraz roszenie), słupy kompozytowe z upływem czasu tracą blask i świeżość kolorów. Aby temu zapobiec niezbędna jest regularna,
okresowa konserwacja:
- brud, zanieczyszczenia i inne substancje chemiczne mogą być zbierane z powierzchni w kontakcie z wodą, a tego rodzaju zanieczyszczenia 
mogą tworzyć powiązania, które są szkodliwe dla powierzchni żelkotu;
- nie używać ściernych ani silnie alkaicznych lub kwasowych środków czyszczących. Silne alkalia są szczególnie szkodliwe dla powierzchni żelkotu;
- najlepszą ochronę można uzyskać poprzez woskowanie powierzchni żelkotu;
- występowanie nieciągłości powierzchni żelkotu, przy jednoczesnym przesączeniu żywicą, wynika z technologii produkcji, nie stanowi 
wady produktu;
- w zasadzie produkty z powierzchnią żelkotową wymagają podobnych konserwacji powierzchni jak samochodów. 

Dodać podpunkt do §3 „Gwarant jest zwolniony z odpowiedzialność w przypadku 
braku dodatkowych komponentów (tj. uszczelka, dekiel zwieńczający) jeśli nie 
zgłosi ich braku w dniu odbioru wyrobu”.
§9 zmienić zapis na „Klient traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeśli nie 
zawiadomi Gwaranta na piśmie o istnieniu wady niezwłocznie po jej wykryciu, nie 
później jednak niż 3 dni a w przypadku sprzedaży konsumpcyjnej do 1 miesiąca”.
Dodać nowy § „Zakres terytorialny ochrony gwarancyjnej stanowi strefa 
Schengen”.

13.

14.
Dokumentem nadrzędnym, dla wyżej wymienionych zapisów jak również nie ujętych w niniejszej gwarancji jest OWS.

Zapisy w złożonej ofercie, mogą być ustalone odrębnie w stosunku do w/w punktów karty gwarancyjnej.

Zakres terytorialny ochrony gwarancyjnej stanowi strefa Schengen.
12.

Gwarant jest zwolniony z odpowiedzialność w przypadku braku dodatkowych komponentów (tj. uszczelka, dekiel zwieńczający) jeśli 
nie zgłosi ich braku w dniu odbioru wyrobu.

Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w wykonanym kompozytowym słupie 
teletechnicznym tzn.: wady zmniejszające jego użyteczność ze względy na cel oznaczony w umowie lub w przypadku nie spełnienia przez słup 
właściwości zapewnionych przez Gwaranta.

Klient traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeśli nie zawiadomi Gwaranta na piśmie o istnieniu wady niezwłocznie po jej wykryciu, nie później jednak 
niż 3 dni a w przypadku sprzedaży konsumpcyjnej do 1 miesiąca.
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WARRANTY TERMS 
FOR COMPOSITE 
TRANSMISSION POLES

ALUMAST SĄ(hereinafter referred to as the Guarantor) grants a warranty on the composite poles with a part mounted into the ground.

The warranty lasts 10 years. The warranty period begins from the date of delivery of composite transmission poles to the customer.

1.

2.

3.
The liability of the Guarantor under the warranty covers only defects in the product resulting from the fault of the manufacturer 
and arising from reasons inherent in the product, i.e.:flaws that reduce its usefulness according to its purpose indicated in the contract
or in the event of failure to comply with the properties provided by the Guarantor.
The Guarantor is released from liability in the case of the lack of additional components (i.e. gasket, top cover), if the buyer does not report 
their deficiencies on the day of receipt of the product.

The customer loses the rights under the warranty if he does not notify the Guarantor in writing about the defect immediately after its detection 
(but not later than within 3 days), and in the case of consumer sale, up to 1 month.

13.

14.
Parent document for the above-mentioned records, as well as those not included in this warranty card, is the OWS.

Records in the submitted offer may be established separately in relation to the above-mentioned points of the Warranty Card.

The territorial scope of the guarantee protection is the Schengen area
12.

Roughness of gelcoat
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