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ARMSTRONG
30 ÉVES RENDSZERGARANCIA

Az Armstrong szavatolja („Jótállás”), hogy az általa gyártott, az alábbiakban meghatározott álmennyezeti lapok és tartósínrendszer („Rendszer”) a
vásárló vagy bármilyen harmadik fél által megfelelően felszerelve és normál körülmények között használva tervezési, anyagés gyártási hibától mentes
marad.
A Rendszer meghatározása a következő:
• Kompatibilis* Armstrong függesztő rendszerek („tartószerkezet”)
segítségével telepített Armstrong mennyezeti lapok („Álmennyezeti
lapok”) *részletekért tekintse át az Armstrong weboldalát / katalógusát.
JELEN JÓTÁLLÁSSAL ÉRINTETT ÁLMENNYEZETI LAPOK ÉS
TARTÓSZERKEZETEK
Almennyezeti lapok:
Armstrong Asvanyszalas almennyezeti lapok „95%”, „<100%” vagy
„100%” relativ paratartalom mellett nyujtott,
gyarto altal kozolt teljesitmennyel, Armstrong fem almennyezeti
lapok; Armstrong Asvanyszalas, Fem es Terpesztett lemezes lebegő
almennyezeti rendszerek (Baffles lamellak es Canopy mennyezeti
elemek). *részletekért tekintse át az Armstrong weboldalát / katalógusát.
Tartószerkezet:
Prelude 15, Prelude 24, Prelude 24 Max, Prelude 24 Sixty2, Prelude
35, Prelude 35 Sixty2, Silhouette, Interlude, Bandraster, System
Z, Prelude 24 korrózióálló, Clean Room 24, Seismic Rx, Longspan,
U-Profile rendszerek, C-Channel rendszerek, Crossing Box,
Falikonzol-rendszerek, Lebegő álmennyezet függesztő rendszerek,
Axiom Canopy rendszerek, Axiom redőnytartó rekesz (Blind Box)/
profilok/átkötő elemek/szegélyek, szegélyzáró elemek és tartozékok
a fenti termékekhez.
A JÓTÁLLÁS HATÁLYA
A jelen Jótállás a Rendszer minden olyan hibájára vonatkozik az A–F
pontban leírt feltételekkel, amelyek normál használat mellett tervezési,
anyag- és gyártási hiba („Garanciális hiba”) miatt lépnek fel. A Jótállás a
Rendszer felszerelése után harminc (30) évig érvényes.
KORLÁTOZÁSOK ÉS KIZÁRÁSOK
Az Armstrong nem vállal felelősséget az alábbi okokból bekövetkezett
Garanciális hibákért:
A. 
Az álmennyezetlapok harmadik felek által gyártott
tartósínrendszerrel, illetve a tartósínrendszer harmadik felek által
gyártott álmennyezetlapokkal történő felszerelése;
B. 
Helytelen tárolás. A Rendszert zárt helyen, száraz, tiszta
környezetben, a külső elemektől – például esőtől, hótól és másféle
nedvességtől – védve kell tárolni;
C. 
A helytelen felszerelés, illetve az Armstrong által megadott
specifikációk és a közzétett ajánlások figyelmen kívül hagyása a
Rendszer felszerelése, illetve javítása, cseréje vagy módosítása
során;
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D. 
A Rendszer téves, hanyag, nem az előírásnak megfelelő
vagy helytelen használata, illetve módosítása, például az
engedélyezettnél nagyobb terhelésnek való kitétele, állóvizet
tartalmazó környezetben, például beltéri medencékben történő,
továbbá kültéri felhasználása;
E. 
Szélsőséges körülmények között, például (az adott
rendszerösszetevőkre – álmennyezetlap vagy tartósínrendszer
– vonatkozó közzétett feltételek tekintetében) rendkívül magas
páratartalom, vegyi anyagok gőzei, rezgés, ibolyántúli sugárzás,
nedvesség, 0 ºCnál kevesebb, illetve +30 ºC-ot meghaladó
hőmérséklet melletti használat, valamint az anyag elöregedése
miatti elszíneződés, illetve a jelen, E bekezdésben leírt szerelési
környezet.
F. Normál elhasználódás és kopás.
A Garanciális hibát a bekövetkezése után legkésőbb harminc (30)
nappal be kell jelenteni írásban vagy elektronikus módon („Kárigénylés”).
A Kárigénylésben szerepelnie kell a Rendszer megnevezésének, a
rendelési számnak, a hiba részletes leírásának, a vásárlás dátumának és
annak az indoklásnak, hogy a vásárló a javítási/és vagy csereköltségek
mely részét kívánja az Armstrongra hárítani.
Amennyiben az Armstrong vállalja a Garanciális hiba iránti felelősséget,
a saját költségén és belátása szerint megjavítja vagy kicseréli a
Rendszert egy azonos besorolású vagy típusú álennyezetlapra és vagy
tartósínrendszerre, vagy – amennyiben az adott csere rendszer nem áll
rendelkezésre – saját maga választ olyan helyettesítő Rendszert, amely
lényegében ugyanazt a feladatot tölti be.
A Rendszerre a csere után nem vonatkozik egy újabb harminc (30)
éves jótállási időszak, a kicserélt Rendszer eredeti jótállási idejéből
fennmaradó idő azonban igen.
Amennyiben itt másképp nem szerepel, ezen Jótállás az Armstrong
egyetlen felelősségvállalása a Rendszerrel kapcsolatban, és kizár
minden egyéb megjelenési formát, feltételt és jótállást, legyen az
törvény, jogszabály vagy más által előírt; kifejezett vagy vélelmezett; a
minőségre, az eladhatóságra vagy egy adott célra való alkalmasságra
vonatkozó.
A Rendszer javítása vagy cseréje jelenti a Garanciális hibákra nyújtott
egyetlen jogorvoslatot; az Armstrong nem vállal felelősséget semmilyen
anyagi haszon elmaradásáért, használat- és termeléskiesésért,
szerződéskötés meghiúsulásáért, illetve anyagi vagy gazdasági
veszteségért, továbbá közvetett vagy származékos kárért.

