
Twój zaufany dostawca konstrukcji kompozytowych

Klient, pod rygorem utraty uprawnień z nin. Gwarancji, w okresie biegu gwarancji obowiązany jest do odpłatnego serwisowania masztu u Gwaranta 
lub innego serwisu za zgodą Gwaranta, nie rzadziej niż raz na pół roku.

Klient traci uprawnienia z tytułu gwarancji w razie serwisowania masztu przez inny Podmiot bez zgody Gwaranta i/lub niezgodnie z instrukcją serwisową.4.

Zakres terytorialny ochrony gwarancyjnej stanowi strefa Schengen.

obciążnika flagi.

16.
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.
17.

§1 – usunięcie podpunktu f oraz h,
§11 – Pkt.1 zmiana na zapis „Klient, pod rygorem utraty uprawnień z nin. Gwarancji, w okresie biegu gwarancji obowiązany jest do odpłatnego serwisowania masztu u Gwaranta lub innego serwisu za zgodą Gwaranta, nie rzadziej niż raz na pół roku,
§11 – Pkt.4 zmiana na zapis „Klient traci uprawnienia z tytułu gwarancji w razie serwisowania masztu przez inny Podmiot bez zgody Gwaranta i/lub niezgodnie z instrukcją serwisową”.
§15 – zmiana na zapis „Zakres terytorialny ochrony gwarancyjnej stanowi strefa Schengen”.
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f. banner arm or windtracker arm
g. flag weight

Your trusted supplier of composite structures

16.

17.
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.
15.

Klient, pod rygorem utraty uprawnień z nin. Gwarancji, w okresie biegu gwarancji obowiązany jest do odpłatnego serwisowania masztu u Gwaranta lub innego serwisu za zgodą Gwaranta, nie rzadziej niż raz na pół roku,

Under the pain of losing the rights under this Warranty, the Customer is obliged to service the poles during the warranty period for a fee at the Guarantor's or another service's with the Guarantor's consent, at least once every six months,

             ii.      „Klient traci uprawnienia z tytułu gwarancji w razie serwisowania masztu przez inny Podmiot bez zgody Gwaranta i/lub niezgodnie z instrukcją serwisową”.

The customer loses the warranty rights if the pole is serviced by another entity without the Guarantor's consent and / or contrary to the service manual. „
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