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40 METŲ GARANTIJA 
 

 
AB „Ivano-Frankivskcement“ suteikia Pirkėjui banguotų pluoštinio cemento lakštų, skirtų stogų ir tvorų 

įrengimui statant, remontuojant ir rekonstruojant pastatus ir statinius pagal gamintojo rekomendacijas ir 

esamus produktų pardavimo šalies statybos reglamentus bei taisykles, mechaninių savybių ir estetinės 

išvaizdos garantiją.  

 
 
 
 
 
 
 
 

GARANTIJOS KORTELĖ 
 

 
 

Produkto tipas Matmenys Produktų kiekis                   Pastabos 

    

    

    

    
 

 
 

Dokumento, patvirtinančio prekių pirkimą , numeris:                                                                        

 

Prekių pirkimo data:                                               

 
Pirkėjo rekvizitai (Vardas, pavardė, kontaktinis telefonas): 
 
 
 

 

Namų adresas:  ___________________________________________________________________________ 

 

 
 

Pardavėjo rekvizitai:  ____________________________________________________________________________  
 

 
 

Pardavėjo atstovo parašas ir Pardavėjo antspaudas  _____________________________________________  
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GARANTIJOS SĄLYGOS 
 

Apibrėžimai: 

„Garantijos kortelė“ – Pirkėjui pateikiamas dokumentas, apibrėžiantis banguotų pluoštinio cemento lakštų garantijos sąlygas. 

„Pirkėjas“ – asmuo, įsigijęs banguotų pluoštinio cemento lakštų iš Pardavėjo ar Gamintojo, taip pat kiekvienas tolesnis banguotų pluoštinio cemento lakštų 
Savininkas, kuriam priklauso Garantijos kortelė ir kuris įgijo teisę naudotis suteiktąja garantija.  

„Garantas“ – produktų gamintojas AB „Ivano-Frankivskcement“. 

 
1.  Ši garantija taikoma banguotiems pluoštinio cemento lakštams, kuriuos gamina AB „Ivano-Frankivskcement“. 

Garantija mechaninėms savybėms yra susijusi su Produktų fiziniais bei mechaniniais parametrais ir atsparumo klimatui rodikliais.  

Garantija dažyto paviršiaus padengimui: 10 metų. 

2.  GARANTIJOS SĄLYGOS 

2.1.     Naudokite stogų įrengimui tik su priedais, kurie nurodyti gamintojo instrukcijose ir produktų pardavimo šalies statybos reglamentuose  bei taisyklėse. 

Naudojant  kitus priedus, kurie nenustatyti minėtuose dokumentuose, ši Garantija nebegalioja.  

2.2.   Pirkėjui pateikiama Garantijos kortelė, patvirtinanti Produktų įsigijimą. Kiekvieno tolesnio stogo savininko, kuris nepirko produktų iš Pardavėjo, 
atveju Garantas gali reikalauti pateikti Produkto nuosavybės perleidimo dokumentą ir šią Garantinę kortelę. 

2.3.    Banguoti lakštai įrengiami pagal gamintojo instrukcijoje pateiktus reikalavimus. 

2.4.    Pranešimas Garantui apie defektų aptikimą turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo jų aptikimo momento.  

3.  Garantija netaikoma šiais atvejais: 

3.1.     Sugadinimas, atsiradęs siunčiant, dėl transportavimo, perkrovimo , netinkamo laikymo.  

3.2.    Sugadinimas dėl netinkamos stogo statinio konstrukcijos, ant kurios įrengiami banguoti lakštai. 

3.3.    Netinkamas pjaustymas ir skylių paruošimas tvirtinimo elementams. 

3.4.    Sugadinimas dėl banguotų pluoštinio cemento lakštų  perkrovimo , perdirbimo ir pakeitimo bei kito naudojimo, kuris neatitinka 
gamintojo instrukcijų. 

3.5.    Neteisėtas lakštų išmontavimas, įskaitant, bet ne tik, esant Garanto reikalavimui, banguotų lakštų pavyzdžius analizės tikslais pagal 

Garantijos kortelės 4.3 punktą. 

3.6.    Netinkama banguotų lakštų priežiūra, pavyzdžiui, nenuvalyti teršalai nuo produktų paviršiaus, susikaupę ant lakštų, ar tyčiniai veiksmai, 
lakštų nepriežiūra ar netinkamas naudojimas. 

3.7.   Produktų dažymas ar kiti veiksmai, naudojant medžiagas, kurių nerekomenduojama naudoti šiems produktams. 

3.8.   Sugadinimas, atsiradęs dėl: nuolatinio įkaitimo virš 60° C; gamtinių ar ekologinių katastrofų; ypač didelės aplinkos taršos; gaisrų; avarijų; 
katastrofų; spinduliuotės; taip pat dėl tyčinių ardomųjų veiksmų ar aplaidumo.  

4.  Skundų nagrinėjimo tvarka: 

4.1.     Garantas įregistruoja skundą tik tuo atveju, jei: 

a) Pranešimas apie defektą gaunamas registruotu paštu šiuo adresu: PJSC Ivano-Frankivskcement 

77422, Ivano-Frankivsk region, Tysmenytsya district, v. Yamnytsy; 

b) Pranešime turi būti nurodyta ši informacija: 

- Stogo įrengimo data; 

-  Išsamus aptiktų defektų aprašymas su fotofiksacija; 

-  Produktus įrengusios organizacijos ar asmens kontaktinė informacija (pavadinimas, pavardė, IP, telefonas). 

c) Garantijos kortelės, važtaraščio ir sąskaitos faktūros kopijos, patvirtinančios įsigijimą, turi būti pridedamos prie pranešimo 
„Garanto ar Pardavėjo Produktai“. 

4.2.   Garantas išnagrinėja pateiktą skundą ir atlieka skundo tvarkymo procedūras, kurių rezultatai išsiunčiami Pirkėjui per 30 (trisdešimt) 
kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo momento. 

4.3.    Garantas gali reikalauti papildomos informacijos arba lakštų pavyzdžių analizės tikslais. Nepateikus šios informacijos ar pavyzdžių per 30 
dienų, laikoma, kad skundas nepateiktas, ir Garantas neprivalo atsakyti į skundą. Skundo nagrinėjimo terminas tęsiasi per laikotarpį, kai 
Pirkėjas teikia informaciją šiame punkte nustatytu atveju.  

4.4.    Išnagrinėjęs skundą, Garantas gali priimti šiuos sprendimus: 

4.4.1.  Dėl skundo pripažinimo (Garantas savarankiškai nusprendžia, kaip vykdyti įsipareigojimus pagal Garantiją), atsižvelgiant į šiuos dalykus: 

- Jei tebegaminami Produktai, kurių profilis ir matmenys tokie patys kaip brokuotųjų, Garantas, susitaręs su Pirkėju, pakeičia 
brokuotus lakštus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo skundo pripažinimo arba sumoka kompensaciją už jų 
pakeitimą.  

-  Jei šio profilio ir matmenų Produktai nebegaminami, Garantas sumoka lakštų kainos dydžio kompensaciją.  

-  Jei skundas pripažįstamas per 40 (keturiasdešimt) metų nuo garantijos laikotarpio datos, Garantas padengia Produktų, 
kurie išduoti vietoje brokuotųjų, gabenimo ir įrengimo išlaidas (įrengimą) šioje Garantijoje nustatytomis sąlygomis, taip pat 
brokuotų Produktų išmontavimo ir utilizavimo išlaidas. Garantas įsipareigoja atlikti šiuos darbus savarankiškai arba 
užsakyti jų atlikimą iš trečiosios šalies. Garantas nepadengia papildomų medžiagų išlaidų ir lėšų, susijusių su šiame 
punkte nurodytų įsipareigojimų vykdymo pažeidimu. 

4.4.2.  Dėl atisakymo patenkinti skundą. Pirkėjui registruotu laišku išsiunčiamas pagrįstas atsakymas, nurodantis atsisakymo 
priežastis.  

4.4.3.  Kompensacijos pagal šias Garantijos sąlygas suma nustatoma Garanto ir Pirkėjo susitarimu, atsižvelgiant į rinkos kainas, 
tačiau neviršijant sumos, už kurią lakštai buvo įsigyti. 

4.5.    Šiomis sąlygomis Garantija taikoma Produktui, kuris buvo pristatytas pirkėjui po 2018 m. gruodžio 1 d. 


