Niniejsza Gwarancja Ograniczona może zostać przeniesiona przez Właściciela jeden (1) raz przez okres
pierwszych pięciu (5) lat Okresu od daty pierwotnego zakupu przez Nabywcę na kolejnego nabywcę
nieruchomości, na której Produkty zostały pierwotnie zainstalowane.

Gwarancja ograniczona na podest NewTechWood® UltraShield™
25-LETNIA GWARANCJA OGRANICZONA DLA ZASTOSOWAŃ MIESZKALNYCH
10-LETNIA GWARANCJA OGRANICZONA DLA ZASTOSOWAŃ KOMERCYJNYCH
NINIEJSZA GWARANCJA OGRANICZONA DOTYCZY PRODUKTÓW INSTALOWANYCH WSZĘDZIE
POZA OBSZAREM AMERYKI PÓŁNOCNEJ, WSZYSTKIE PRODUKTY INSTALOWANE W MIEJSCACH, W
KTÓRYCH NINIEJSZA GWARANCJA OGRANICZONA NIE MA ZASTOSOWANIA, SĄ SPRZEDAWANE W
STANIE TAKIM, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ, I BEZ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM
WSZELKIEJ GWARANCJI DOMNIEMANEJ LUB WARUNKU SPRZEDAWALNOŚCI LUB PRZYSTOSOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU.
Niniejsza gwarancja jest udzielona Nabywcy Produktów, będącemu, w zależności od przypadku, finalnym użytkownikiem
nieruchomości mieszkalnej lub nabywcą komercyjnym. NEWTECHWOOD gwarantuje nabywcy, że, w czasie trwania
Okresu, w warunkach normalnego użytkowania od autoryzowanego dystrybutora produktów NEWTECHWOOD:
Produkty nie będą ulegać pękaniu, rozszczepianiu, gniciu ani uszkodzeniu strukturalnemu wskutek działania termitów lub
zagrzybienia podczas użytkowania w zastosowaniu naziemnym w konstrukcji mieszkalnej, w warunkach normalnego
użytkowania mieszkalnego i są zainstalowane i konserwowane zgodnie z wytycznymi producenta.
W niniejszej Gwarancji Ograniczonej, niektóre wyrazy zapisane dużymi literami mają określone znaczenia:
"NEWTECHWOOD” oznacza Huidong Meixin Plastic
Lumber Products Manuracturing Co., Ltd
"Produkty" oznaczają podest
NewTechWood®UltraShield™ zakupiony od dystrybutora
autoryzowanego NewTechWood
"Właściciel" oznacza właściciela nieruchomości w czasie,
w którym na tej nieruchomości są zainstalowane Produkty.
Jeżeli kupują Państwo nowy dom mieszkalny i jesteście
pierwszymi mieszkańcami tego domu mieszkalnego,
NewTechWood® uzna Państwa za Właściciela, o ile
Produkty są zainstalowane jako część konstrukcji tego
domu.

"Nabywca" oznacza pierwotnego nabywcę detalicznego
Produktów
"Nabywca mieszkalny" oznacza właściciela
nieruchomości mieszkalnej jednorodzinnej
"Nabywca komercyjny" oznacza każdego Nabywcę
innego niż właściciel nieruchomości mieszkalnej
jednorodzinnej
"Okres" oznacza okres dwudziestu pięciu (25) lat (w
przypadku nabywcy będącego użytkownikiem
mieszkalnym) oraz dziesięć (10) lat (w przypadku nabywcy
komercyjnego) od daty pierwotnego zakupu, w zależności
od przypadku, do użytku mieszkalnego lub komercyjnego

Elementy złączne: Niniejsza gwarancja nie obejmuje
elementów złącznych niedostarczonych przez
NEWTECHWOOD. Niniejsza gwarancja nie obejmuje
rdzy.
W celu uzyskania jak najlepszych rezultatów
należy stosować wyłącznie elementy złączne marki
NEWTECHWOOD lub dopuszczone elementy złączne
powierzchniowe lub ukryte wymienione na naszej stronie
internetowej www.newtechwood.com Elementy złączne
ukryte marki NEWTECHWOOD są specjalne
zaprojektowane tak, aby zapewniać optymalne parametry
użytkowania w połączeniu z deskami podestowymi
NEWTECHWOOD. Użycie innych typów elementów
złącznych może spowodować unieważnienie gwarancji
NEWTECHWOOD, jeżeli ustalone zostanie, że usterki
podestu deskowego wyniknęły z zastosowania
niedopuszczonego elementu złącznego.
Instalacja: Gwarancja ta nie obejmuje kosztów instalacji,
demontażu lub reinstalacji, w tym, lecz nie wyłącznie,
robocizny i transportu. Wyłączne zobowiązanie
NEWTECHWOOD jest ograniczone do wymiany
Produktów, a NEWTECHWOOD nie będzie ponosić
dalszej odpowiedzialności z tytułu zobowiązania w
zakresie innym niż zakres wyraźnie określony w
niniejszym dokumencie. W żadnym wypadku
NEWTECHWOOD nie będzie ponosić
odpowiedzialności za żadne przypadkowe, szczególne,
pośrednie lub wynikowe szkody wynikające z
jakiejkolwiek wady dostarczonych Produktów, w tym,
lecz nie wyłącznie, szkód wyrządzonych mieniu.
Niektóre kraje nie zezwalają na wyłączenie lub
ograniczenie przypadkowych lub wynikowych szkód, tak
więc powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania
w Państwa przypadku.
Objęcie gwarancją: Jeżeli Nabywca odkryje wadę w
Produktach podczas trwania Okresu, Nabywca musi, w
ciągu trzydziestu (30) dni od odkrycia domniemanej
wady, ale nie później niż do końca czasu trwania okresu,
powiadomić NEWTECHWOOD na piśmie, na
następujący adres. Natychmiast po odkryciu ewentualnej
wady w Produktach, Właściciel musi natychmiast
dokonać tymczasowych napraw na koszt Właściciela, aby
zabezpieczyć wszelkie mienie, które mogłoby ulec
uszkodzeniu. Właściciel musi zezwolić
NEWTECHWOOD na wejścia na teren nieruchomości,
na której Produkty są zainstalowane, w celu
skontrolowania ewentualności występowania wady w
Produktach. Ta gwarancja daje Państwu szczególne
prawa; mogą Państwa posiadać także inne prawa, które
różnią się w zależności od kraju użytkowania.
Huidong Meixin Plastic Lumber Products Manufacturing
Co., Ltd
NGA Industrial Park Dating, Huidong
Guangdong, Chiny, 516321
Do wiad.: Dział Reklamacji
Nabywca musi zawrzeć w tym powiadomieniu dowód
zakupu i wyjaśnienie na temat wady oraz datę
zainstalowania Produktu. NEWTECHWOOD może
zażądać dodatkowej informacji. Po zapoznaniu się ze
wszystkimi informacjami, NEWTECHWOOD podejmie
decyzję na temat ważności takiej reklamacji. Jeżeli
NEWTECHWOOD zadecyduje, że reklamacja Nabywcy
jest ważna, NEWTECHWOOD wedle swojego uznania
albo wymieni wadliwe Produkty, albo zwróci część
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zapłaconej przez Nabywcę ceny za takie wadliwe
Produkty (z wyłączeniem kosztu ich pierwotnej
instalacji). Jeżeli Nabywca będący użytkownikiem domu
mieszkalnego złoży ważną reklamację gwarancyjną w
okresie od jedenastu (11) lat do dwudziestu pięciu (25) lat
od daty pierwotnego zakupu, wówczas odszkodowanie
Nabywcy będącego użytkownikiem domu mieszkalnego
zostanie ustalone proporcjonalnie według poniższych
wskaźników. Jeżeli NEWTECHWOOD dostarcza
materiałów zamiennych, może on zastąpić wskaźnik
procentowy desek podany na następnej stronie, spełniając
wymagania reklamacji w inny sposób;
Jeżeli NEWTECHWOOD dokonuje zwrotu ceny zakupu,
może on podjąć decyzję o zwrocie części procentowej,
podanej na następnej stronie, ceny zakupu desek,
spełniając wymagania reklamacji w inny sposób.
25-letnia gwarancja ograniczona na plamoodporność:
Produkty są także objęte 25-letnią gwarancją ograniczoną
na plamoodporność. Produkty są odporne na trwałe
zaplamienie wynikające z rozlania artykułów
żywnościowych i napojów, w tym musztardy, keczupu,
sosu "barbecue", oleju rzepakowego, herbaty, kawy,
wina, ponczu owocowego i napojów gazowanych, o ile
takie substancje są natychmiast usuwane z Produktów
zgodnie z pisemnymi instrukcjami NEWTECHWOOD
dotyczącymi pielęgnacji i czyszczenia Produktów i nie są
wcierane w Produkt, a rozlew nie miał styczności z
żadnym innym materiałem powodującym reakcję
chemiczną. NEWTECHWOOD nie gwarantuje
odporności Produktów na plamy i nie gwarantuje
odporności na plamy spowodowane przez rozlane lub
inaczej użytą żywność i napoje, które nie zostały
prawidłowo i szybko oczyszczone zgodnie z pisemnymi
instrukcjami NEWTECHWOOD dotyczącymi
pielęgnacji i czyszczenia lub które zostały wtarte w
Produkty. Gwarancja Ograniczona nie obejmuje żadnego
zaplamienia lub uszkodzenia Produktów spowodowanego
przez cierne środki o kwasowym i zasadowym pH, pleśń/
mączniak, palenie tytoniu, w tym, lecz nie wyłącznie
ślady lub plamy spowodowane przez oparzenia
papierosowe, popiół papierosowy, oparzenia cygarem i
popiół cygara, rozpuszczalniki, rdzę metaliczną lub inne
anormalne sposoby użytkowania podestu mieszkalnego
oraz substancje spoza kategorii żywności i napojów, w
tym, lecz nie wyłącznie biocydy, fungicydy, środki
odstraszające owady / insektycydy, żywność roślinną,
środki bakteriobójcze, olej silnikowy i krem do opalania/
filtr do opalania.
Reklamacje dotyczące plamoodporności: Jeżeli
Właściciel składa reklamację dotyczącą plamoodporności
w ramach Ograniczonej Gwarancji, Właściciel musi
wykonać następujące kroki:
1.

2.

Podjąć próbę oczyszczenia zanieczyszczonego
miejsca Produktów poprzez zastosowanie
procedur opisanych w pisemnych instrukcjach
NEWTECHWOOD dotyczących pielęgnacji i
czyszczenia natychmiast po poddaniu
powierzchni Produktów działaniu żywności lub
napojów.
Jeżeli po zrealizowaniu kroku (1) opisanego
powyżej miejsce zanieczyszczone pozostaje
wyraźnie widoczne, wówczas Właściciel musi
zlecić czyszczenie zanieczyszczonego miejsca

3.

Produktów profesjonalnemu czyścicielowi
podestów deskowych na koszt Właściciela w
ciągu jednego (1) tygodnia po zetknięciu się
powierzchni Produktów z żywnością lub
napojem.
Jeżeli po zrealizowaniu opisanych powyżej
kroków 1 i 2 obszar zanieczyszczony nadal
wygląda niezadowalająco, Właściciel może
złożyć reklamację na warunkach niniejszej
Gwarancji Ograniczonej pod warunkiem, że
reklamacja taka zostanie złożona w ciągu
trzydziestu (30) dni po zakończeniu
profesjonalnego czyszczenia.

Wyłączenia z zakresu gwarancji: NEWTECHWOOD
nie udziela gwarancji na i nie ponosi odpowiedzialności
za, i żadna gwarancja domniemana nie będzie uznana w
przypadku jakiegokolwiek stanu przypisywanego
następującym czynnikom:
1.
niewłaściwa instalacja produktów
NEWTECHWOOD i/lub nieprzestrzeganie
wytycznych instalacyjnych NEWTECHWQOD, w
tym, lecz nie wyłącznie, niezachowanie właściwych
odstępów
2.
użytkowanie Produktów w sposób wykraczający
poza normalne użycie lub zastosowaniu
niezalecanemu przez wytyczne instalacyjne
NEWTECHWOOD i miejscowe przepisy
budowlane.
3.
ruch, zniekształcenie, załamanie lub osiadanie
gruntu lub konstrukcji wsporczej, na której
Produkty są zainstalowane.
4.
wszelkie przejawy siły wyższej (takie, jak powódź,
huragan, trzęsienie ziemi, piorun itd.),
warunki
środowiskowe (takie, jak zanieczyszczenie
powietrza, pleśń, mączniak itd.) lub plamy
spowodowane przez substancje obce (takie, jak
brud, smar, olej itd.).
5.
Odchylenia lub zmiany koloru Produktów.
Brak odśnieżania tarasu w okresie zimowym.
6.
Normalne starzenie pod wpływem warunków atmosferycznych, jak światło słoneczne, pogoda i atmosfera mogące powodować między innymi łuszczenie
i skruszenie powierzchni barwionych lub gromadzenie
się na nich brudu lub plam.
7.
Niewłaściwe obchodzenie się z Produktami, i
nadużywanie lub zaniedbywanie przez Nabywcę,
beneficjenta lub osoby trzecie.
8.
Wszelkie elementy złączne niedostarczone przez
NEWTECHWOOD.
9.
Zwyczajowe zużycie,
10. Plamy lub odbarwienia spowodowane przez substancje
obce nieobjęte “25-letnią gwarancją ograniczoną na
plamoodporność", w tym, lecz nie wyłącznie napoje
lub żywność, które nie zostały natychmiast i odpowiednio wyczyszczone, wtarte plamy po żywności,
plamy spowodowane przez interakcje z innymi
czynnikami takimi, jak metalowe meble, plamy
nieobjęte niniejszą Gwarancją Ograniczoną
11. Elektryczność statyczna.
Ograniczenia:
ZASTRZEŻENIE
ODNOŚNIE
GWARANCJI: ZA WYJĄTKIEM TYLKO (1)
GWARANCJI WYRAŹNIE OKREŚLONEJ PISEMNIE
W TYM DOKUMENCIE ORAZ (2) 25-LETNIEJ
GWARANCJI OGRANICZONEJ NA
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PLAMOODPORNOŚĆ DOTYCZĄCEJ PODESTU
DESKOWEGO ULTRA SHIELD (KTÓRA STANOWI
U Z U P E Ł N I E N I E D O Z AWA RT E J W T Y M
DOKUMENCIE GWARANCJI), NEWTECHWOOD
NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI,
RĘKOJMI ANI
ZABEZPIECZEŃ, WYRAŹNYCH
LUB DOROZUMIANYCH, WYNIKAJĄCYCH Z
P R AWA , P R Z E B I E G U T R A N S A K C J I R U M
PROWADZENIA HANDLU, ZWYCZAJOWEGO LUB
INNEGO, W TYM, LECZ NIE WYŁĄCZNIE,
OGRANICZONEJ
G WA R A N C J I
S P R Z E D A WA L N O Ś C I I D O M N I E M A N E J
GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO
CELU ORAZ WSZYSTKICH TAKICH GWARANCJI,
RĘKOJMI I ZABEZPIECZEŃ, KTÓRE SĄ
NINIEJSZYM WYKLUCZONE, ZNIESIONE LUB
WYŁĄCZONE Z TEJ TRANSAKCJI NA OKRES
GWARANCJI I POZA OKRES GWARANCJI.
Niektóre kraje nie zezwalają na ograniczenia dotyczące
czas trwania dorozumianej gwarancji, dlatego też
powyższe ograniczenie może Państwa nie dotyczyć.
O G R A N I C Z E N I A Ś R O D K Ó W N A P R AW C Z Y C H I
WYŁĄCZENIE SZKÓD WYNIKOWYCH I
P R Z Y PA D K O W Y C H O D P O W I E D Z I A L N O Ś Ć
NEWTECHWOOD OGRANICZA SIĘ TYLKO I
WYŁĄCZNIE DO ZOBOWIĄZAŃ PODJĘTYCH ŚCIŚLE W
ZWIĄZKU Z NINIEJSZYM ZAKRESEM. PONADTO, W
ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH NEWTECHWOOD NIE
PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE
P R Z Y PA D K O W E , W Y N I K O W E , P O Ś R E D N I E ,
DOMNIEMANE BĄDŹ INNE, DAJĄCE SIĘ PRZEWIDZIEĆ
LUB NIE, SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU (W
TYM, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, UTRACONE ZYSKI,
UTRACONĄ SPRZEDAŻ, UTRATĘ DOBREGO IMIENIA,
ZYŻYCIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, ZUŻYCIE
TOWARÓW, ZATRZYMANIE PRACY LUB UTRATĘ
WARTOŚCI AKTYWÓW), WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA
LUB NIEDOTRZYMANIA WYRAŹNEJ LUB
DOROZUMIANEJ GWARANCJI, ZŁAMANIA UMOWY,
OSZUSTWA, UDZIELENIA FAŁSZYWEJ INFORMACJI,
ZANIEDBANIA, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
DELIKTOWEJ LUB INNEJ, ZA WYJĄTKIEM I TYLKO W
ZAKRESIE, W JAKIM OGRANICZENIE TO JEST W
SPOSÓB SZCZEGÓLNY WYŁĄCZONE PRZEZ
STOSOWNE PRAWO BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZUJĄCE.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ NEWTECHWOOD ODNOŚNIE
WA D L I W Y C H P R O D U K T Ó W W Ż A D N Y C H
OKOLICZNOŚCIACH NIE PRZEWYŻSZY WYMIANY
TAKICH PRODUKTÓW LUB ZWROTU CENY ZAKUPU,
JAK OPISANO POWYŻEJ.

Niektóre kraje nie zezwalają na wyłączenie lub
ograniczenie szkód przypadkowych lub wynikowych,
dlatego też powyższe ograniczenie lub wyłączenie może
Państwa nie dotyczyć. Ta gwarancja daje Państwu
szczególne prawa; mogą Państwa posiadać także inne
prawa, które różnią się w zależności od kraju
użytkowania.
Warunki różne: Niniejszy dokument stanowi i należy go
rozumieć jako ostateczny zapis umowy stron i stanowi
kompletną i wyłączną informację o warunkach tejże
umowy, zastępując wszelkie poprzednie umowy lub
oświadczenia, ustne lub pisemne oraz wszelkie inne
porozumienia między stronami odnośnie przedmiotu tej
umowy. Niniejsza gwarancja nie podlega zmianom lub
uzupełnieniom w sposób inny, jak tylko w formie
pisemnej za podpisem NEWTECHWOOD i Nabywcy

lub upoważnionego beneficjenta. Żaden agent, pracownik
ani inna osoba nie jest upoważniona do udzielania żadnej
gwarancji w uzupełnieniu do tej udzielonej w niniejszej
umowie, a firmy NEWTECHWOOD nie wiążą żadne
inne oświadczenia poza tym zawartymi w niniejszej
gwarancji.
©2012 Huidong Meixin Plastic Lumber Products
Manufacturing Co., Ltd
NewTechWood® stanowi zarejestrowany znak towarowy
Huidong Meixin Plastic Lumber Products Manufacturing Co.,
Ltd. Aby otrzymać kopię najbardziej aktualnej wersji tej
Gwarancji Ograniczonej, należy odwiedzić nas na stronie
internetowejwww.newtechwood.com.

NewTechWood
Podest UltraShield
25-letnia gwarancja ograniczona dla
zastosowań mieszkalnych
10-letnia gwarancja ograniczona dla
zastosowań komercyjnych
25-letnia gwarancja ograniczona na
plamy

Rok reklamacji

Zwrot

0-10

100%

11-13

80%

14-16

60%

17-19

40%

20-22

20%

23-25

10%
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