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GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 
 
Tiekėjas garantuoja, kad visi patiekiami „Dewmark“ prekės ženklo profiliai neturi gamybinių ar kitokių defektų. 
Šiame Sutarties punkte nurodyta garantija galioja tik toms medžiagoms, iš kurių pagaminti profiliai. 
 
Pretenzijas dėl paslėptų profilio defektų Pirkėjas gali pareikšti per 60 (šešiasdešimt) mėnesių nuo atitinkamos 
prekių siuntos pristatymo dienos. Ši garantija pakeičia bet kokią kitą tiesioginę ar numanomą garantiją, 
įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokią numanomą vartotojo garantiją. 
 
Nurodyta garantija netaikoma: 
1. Profiliams, pagamintiems iš elastomerinių medžiagų, ir bet kokiems profilių įdėklams tiek prieš montuojant 

profilius ant konkretaus objekto ar konstrukcijos, tiek juos sumontavus, įskaitant saugojimą / 
eksploatavimą ir natūralų išorinių poveikių sukeltą susidėvėjimą; 

2. Profiliams - tais atvejais, kai profilių atžvilgiu Pirkėjas iki surinkimo ir įrengimo nesilaikė „Dewmark“ prekės 
ženklo prekių laikymo sąlygų, nurodytų profilių kokybės sertifikatuose. 

3. Profiliams - tais atvejais, kai Pirkėjas profilius įdiegė nenaudodamas rekomenduojamų tvirtinimo detalių. 
Prieš montuodamas profilius, Pirkėjas privalo įsitikinti, ar Tiekėjo kartu su profiliu tiekiamos tvirtinimo 
detalės yra tinkamos paviršiaus (dangos) medžiagai, ant kurios montuojami profiliai, o jei Tiekėjo pateiktos 
tvirtinimo detalės su profiliu nesutampa su paviršiaus (dangos) medžiaga, Tiekėjas nėra atsakingas už 
Pirkėjo panaudojimą tokių tvirtinimo detalių, ir Tiekėjo garantija profiliams šiuo atveju netaikoma; 

4. Profiliams - tais atvejais, kai profilių įdiegimas nebuvo atliekamas Pirkėjo griežtai laikantis montavimo 
tvarkos ir metodo, rekomenduojamo atitinkamose instrukcijose ir profilių techniniuose dokumentuose; 

5. Profiliams - tais atvejais, kai Pirkėjas įdiegė profilį arba planuoja jį įdiegti objekte ar konstrukcijoje, kuri savo 
parametrais ir (arba) eksploatavimo sąlygomis akivaizdžiai neatitinka visų tiekiamų profilių geometrinių ir 
mechaninių charakteristikų, tokių kaip: siūlės plotis, profilio dydžiai ir kiti deformacijos poveikio parametrai, 
apkrovų tipas ir pobūdis (mechaninės, cheminės ir kt.), temperatūros diapazoną ir kt .; 

6. Profiliams - tais atvejais, kai profiliai buvo toliau apdorojami (įskaitant pjaustymą, suvirinimą objekte ir kitus 
metodus), taip pat tais atvejais, kai profilis buvo mechaniškai pažeistas montuojant ir eksploatuojant.  
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