
 RRS Sp. z o.o. S.K.A. 
 NIP: 767-169-86-17,  REGON: 302576999 
 Siedziba: ul. Reymonta 2, 77-400 Złotów 
 Produkcja: ul. Radarowa 165, 80-298 Gdańsk 

T: +48 58 349 74 91  
F: +48 58 341 52 56 
e-mai: info@raiko.com

 Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru 
 Sądowego, nr KRS 0000484929, Kapitał zakładowy 113.000,00 PLN, Kapitał wpłacony 65.500,00 PLN 

________________________________________________________________________________ 

FORMULARZ GWARANCYJNY 
Dla: .................................................................................................................................................................................................................................. 

(Imię i nazwisko nabywcy lub nazwa instytucji nabywającej.) 

OGÓLNE WARUNKI NA PODSTAWIE KTÓREJ UDZIELANA BĘDZIE GWARANCJA: 
1. RRS Sp. z o.o. S.K.A. zwana dalej Gwarantem udziela gwarancji na odporność systemu rynnowego: RAIKO® Premium, ECORAIN®, RAIKO®

Platinum na korozję perforacyjną. 
2. Okresy gwarancyjne: 

• Gwarancja na system RAIKO® Premium udzielana jest na okres 30 lat w przypadku montażu systemu w środowisku o klasie korozyjności
C1-C3 oraz 15 lat w przypadku klasy korozyjności C4 na zewnątrz budynków. 

• Gwarancja na system ECO RAIN® udzielana jest na okres 10 lat w przypadku montażu systemu w środowisku o klasie korozyjności C1-C3
oraz 5 lat w przypadku klasy korozyjności C4 na zewnątrz budynków. 

• Gwarancja na system RAIKO® Platinum udzielana jest na okres 10 lat w przypadku montażu systemu w środowisku o klasie korozyjności
C1-C3 oraz 5 lat w przypadku klasy korozyjności C4 na zewnątrz budynków. 

3. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem zakupu jednego z systemów stalowych RAIKO®.
4. Gwarancja udzielana jest tylko pierwszemu nabywcy systemu.
5. Gwarancja obowiązuje tylko po podpisaniu przez Gwaranta.
6. Gwarancja obowiązuje tylko dla systemu zamontowanego na terytorium Unii Europejskiej. 
7. Gwarancja nie obejmuje wad systemu powstałych na skutek:

•  niewłaściwego przechowywania, użytkowania i transportu,

•  montażu niezgodnego z instrukcją, 

•  użycia systemu niezgodnie z jego przeznaczeniem,

•  użycia elementów systemu innego producenta,

•  uszkodzeń mechanicznych,

•  braku systematycznego czyszczenia i konserwacji systemów
8. Gwarant zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zmiany palety kolorystycznej oraz zaprzestania dostarczania systemu.
9. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności, gdy w przypadku wymiany reklamowanego systemu, nowe elementy wolne od wad będą różniły się

odcieniem koloru lub połyskiem od elementów reklamowanych. 
10. Gwarancja dotyczy systemu rynnowego RAIKO® Premium, ECORAIN®, RAIKO® Platinum * zamontowanego na obiekcie:

.......................................................................................................................................................................................................................................... 
(Miejscowość, ulica, nr domu, typ budynku.) 

11. W przypadku reklamacji przyjętej w ciągu 5 lat od daty sprzedaży, Producent usunie wadę w ciągu 30 dni od uznania reklamacji w sposób, jaki 
uzna za wystarczający na jej usunięcie, uwzględniając stawkę amortyzacji w wysokości 3,3% rocznie.

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI I ROZPATRYWANIE: 
1. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej zgłoszenie do autoryzowanego punktu sprzedaży Gwaranta w terminie 14 dni roboczych od daty

wykrycia wady. 
2. Zgłaszający reklamację powinien załączyć kopię dowodu zakupu oraz niniejszy dokument gwarancyjny. 
3. Gwarant jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 21 dni roboczych od dnia jej otrzymania. 
4. Zgłaszający reklamację jest zobowiązany do umożliwienia przedstawicielowi Gwaranta rozeznania zasadności reklamacji systemu w miejscu

jego zainstalowania. 
5. W okresie gwarancji obowiązkiem i jedynym zobowiązaniem Gwaranta w stosunku do stwierdzonych wad systemu jest bezpłatne dostarczenie

elementów wolnych od wad do punktu sprzedaży pierwszego nabywcy. 

ZAŁĄCZNIKI: 
1. Załącznikiem do niniejszej gwarancji jest instrukcja montażu systemu rynnowego RAIKO® Premium, ECORAIN®, RAIKO® Platinum. * 
2. W innych sprawach nieobjętych niniejszymi Ogólnymi Warunkami stosuje się Szczegółowe Warunki Gwarancji poszczególnych systemów

rynnowych RAIKO®. Dokumenty są dostępne do pobrania na stronie www.raiko.com

…………………………, dnia …………………………………. 

........................................................ ................................................ 
Podpis i pieczęć Gwaranta    

*PODKREŚLIĆ WŁAŚCIWE
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