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UWAGA!
Niedope∏nienie warunków rejestracji powoduje utrat´ gwarancji.

Rodzaj

Do utrzymywania czystoÊci elewacji winylowej Royal Siding nale˝y stosowaç specjalny Êrodek dost´pny w sieci sprzeda˝y dystrybucyjnej Royal
Europa.

Rodzaj elewacji Royal Siding lub podsufitki Royal Soffit

Royal Europa Sp. z o.o.
ul. Royal 1
59-101 Polkowice Dolne

Nazwa
Sprzedawcy

Certyfikat gwarancyjny podlega rejestracji pod rygorem utraty gwarancij.
Nale˝y go wype∏niç czytelnie oraz z∏o˝yç na nim podpis nabywcy i wykonawcy monta˝u. Dolnà cz´Êç certyfikatu odciàç i wys∏aç listem poleconym
w terminie 30 dni od daty zakoƒczenia monta˝u, na adres:

Royal Europa Sp. z o.o. jest cz∏onkiem koncernu Royal Group Technologies
Ltd., produkujàcego wysokiej jakoÊci winylowe panele elewacyjne Royal Siding, podsufitki Royal Soffit oraz zapewniajàcego du˝y wybór akcesoriów
wykoƒczeniowych w USA i Kanadzie. Elewacje winylowe Royal Siding
sprzedawane sà pod znakiem: Grandform, Royal Crest, Residential, Royal
Soffit.

R E J E S T R AC JA G WA R A N C J I

CERTYFIKAT GWARANCYJNY NA ELEWACJ¢ WINYLOWÑ ROYAL SIDING I PODSUFITK¢ ROYAL SOFFIT NR ...................

UWAGA! Royal Europa zastrzega sobie prawo do zaprzestania produkcji
okreÊlonego typu elewacji lub modyfikacji linii produkcyjnej. Z tego tytu∏u
Gwarant nie uzna za wad´ elewacji przypadku, gdy wystàpià ró˝nice mi´dzy nowo wymienionymi panelami a oryginalnymi.

dok∏adny adres

O K R E S G WA R A N C YJ N Y
Royal Europa udziela
gwarancji na okres 50 lat.

Nabywca

W przypadku uznania reklamacji, Gwarant wymieni reklamowany towar
na nieposiadajàcy wad lub wyp∏aci kwot´ gwarancyjnà wed∏ug za∏àczonej
tabelki:
0 - 5 lat - 85% ceny sprzeda˝y
6 - 10 lat - 70% ceny sprzeda˝y
11 - 15 lat - 55% ceny sprzeda˝y
16 - 20 lat - 40% ceny sprzeda˝y
21 - 25 lat - 30% ceny sprzeda˝y
26 - 30 lat - 20% ceny sprzeda˝y
31 - 50 lat - 10% ceny sprzeda˝y

Kolor

UWAGA! Bràzowa podsufitka Royal Soffit jest wy∏àczona z gwarancji
w przypadku stosowania jako elewacji pionowej lub poziomej oraz w jakimkolwiek innym zastosowaniu, przy którym wystawiona jest na bezpoÊrednie dzia∏anie promieni s∏onecznych.

P O S T ¢ P OWA N I A N I E O D S Z KO D OWAWC Z E

Typ

Gwarant nie odpowiada za wady powsta∏e z przyczyn, na które nie posiada wp∏ywu. W zwiàzku z powy˝szym gwarancja nie obejmuje uszkodzeƒ
spowodowanych mi´dzy innymi: wadliwie przeprowadzonym monta˝em,
starzeniem naturalnym, osiadaniem budynku, uszkodzeniami konstrukcji
(∏àcznie ze Êcianami i fundamentami), po˝arem, powodzià, kl´skami atmosferycznymi, dzia∏aniem „si∏y wy˝szej“, wandalizmem, intensywnymi
opadami kwaÊnych deszczy, dopuszczaniem do nadmiernego zabrudzenia
powierzchni i innymi niezgodnymi z normami oddzia∏ywaniami.

Rodzaj

UWAGA! Royal Europa nie prowadzi monta˝u elewacji winylowych Royal
Siding. Z tego tytu∏u nie udziela gwarancji na jakoÊç monta˝u i nie odpowiada za uszkodzenia powsta∏e podczas instalowania elewacji.

Producent zastrzega sobie prawo dokonania inspekcji na miejscu, celem
zebrania dodatkowych informacji. Do czasu przyj´cia reklamacji nabywca
nie mo˝e dokonywaç ˝adnych napraw na reklamowanym obiekcie.

Wykonawca autoryzowany

G WA R A N C JA N I E O B E J M U J E

Royal Europa Sp. z o.o.
ul. Royal 1
59-101 Polkowice Dolne

Rodzaj elewacji Royal Siding lub podsufitki Royal Soffit

W przypadku wystàpienia wad lub uszkodzeƒ obj´tych gwarancjà nale˝y
opisaç wad´, wykonaç fotografi´, podaç numer gwarancji, numer serii
produkcyjnej umieszczonej na panelu, numer i dat´ rachunku, przez kogo
rachunek zosta∏ wydany. W ten sposób udokumentowanà reklamacj´ prosz´ przes∏aç na adres:

Wykonawca

Royal Europa jako producent gwarantuje nabywcy okreÊlonemu we w∏aÊciwie zarejestrowanym certyfikacie, ˝e po normalnym u˝yciu i prawid∏owym
zarejestrowaniu z uwzgl´dnieniem warunków i zastrze˝eƒ niniejszej gwarancji, elewacje winylowe Royal Siding i podsufitki Royal Soffit nie posiadajà wad spowodowanych czynnikami produkcji, takich jak: p´cherzyki, p´kni´cia powierzchni, w˝arcia, ∏uszczenie si´, niejednolitoÊç materia∏u oraz
nie podlegajà niejednorodnemu starzeniu si´. Niejednorodne starzenie si´
materia∏u w warunkach atmosferycznych, tzw. szachownica, oznacza nierównomierne lub niejednolite zmiany w kolorze sàsiednich elementów
elewacji i podsufitki w przypadku równego, jednolitego i jednakowego
naÊwietlenia Êwiat∏em s∏onecznym, naturalnego promieniowania, opadów
deszczu, naturalnych, skrajnych temperatur oraz innych, naturalnych warunków atmosferycznych.

Nazwa
Sprzedawcy

Z G ¸O S Z E N I E R E K L A M AC J I

CERTYFIKAT GWARANCYJNY NA ELEWACJ¢ WINYLOWÑ ROYAL SIDING I PODSUFITK¢ ROYAL SOFFIT NR ...................

G WA R A N C JA O B E J M U J E

