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Aukščiau nurodyta garantija galioja visoms Benders betoninėms stogo čerpėms, kurias nupirko:

Benders stogo produkcijai taikoma griežta kokybės kontrolė, kuri periodiškai tikrinama tiek įmonės viduje tiek ir iš išorės. 
Benders stogo produkcijai taikome 30 metų garantiją. Ši garantija taikoma mūsų gaminių vandens nepralaidumui, šalčio 
atsparumui ir patvarumui pagal EN 490/491 standartus. Garantija taikoma Benders betoninei produkcijai, pagamintai 
gamyklose: Benders Dachstein GmbH ir Benders Sverige AB. Benders betoninės stogo produkcijos spalvai šis garantinis 
raštas negalioja

Norint pasinaudoti garantija, turi būti užtikrintos šios sąlygos:

-  Garantinius reikalavimus reikia pateikti įmonei Benders raštu, vos tik pastebėjus gaminio defektus. Garantinis laikotarpis 
pradedamas skaičiuoti nuo gaminių išsiuntimo Užsakovui dienos. Garantinius reikalavimus reikia pateikti vėliausiai likus 
mėnesiui iki garantinio laikotarpio pabaigos, pateikiant produkcijos pirkimo dokumentą ir garantinį raštą.

-  Benders čerpių montavimo darbai  turi būti atliekami vadovaujantis gamintojo pateiktomis montavimo instrukcijomis ir 
turi atitikti tuo metu galiojančius stogų dengimo nuostatus. Stogo dangos montavimo metu būtina užtikrinti tvarkingą stogo 
konstrukcijos ventiliaciją ir oro trauką, todėl būtina naudoti tinkamo skerspjūvio medinius tašelius. 

-  Prieš pradedant defektuotų čerpių keitimo darbus,  Benders atstovui turi būti suteikta galimybė nustatytą defektą  įvertinti 
vietoje.

-  Benders  tiekiamiems gaminiams garantija netaikoma, jei defektai atsirado dėl nenugalimos (force majeure) jėgos, tokios 
kaip ekstremalios oro sąlygos, audra ar kt. Garantija netaikoma defektams atsiradusiems transportavimo ar iškrovimo metu.

-  Pristatytos stogo medžiagos turi būti naudojamos tik pirmojo stogo dengimo vietoje ir negali būti perkeliamos į kitą vietą.

Nustačius defektus, įmonė Benders suteikia šias  garantijas:

-  Esant pagrįstiems reikalavimams, Benders nemokamai pakeičia visas apgadintas ir brokuotas stogo čerpes sveikomis 
čerpėmis.

-  Per pirmuosius 5 metus nuo garantinio laikotarpio pradžios Benders papildomai perima su stogo dangos produkcijos  
keitimu susijusias išlaidas pagal vietos kainas Lietuvos Respublikos ribose.

-  Benders pasilieka sau teisę atlikti stogo čerpių pakeitimus arba pavesti, kad šiuos darbus už juos atliktų kitos jos įgaliotos 
įmonės.

-  Kiti reikalavimai, neįtraukti į šį garantinį raštą, yra neleistini. Šis garantinis raštas netaikomas bendrai galiojančioms 
įstatymo nustatytoms vartotojo teisėms. Pasinaudojus garantine paslauga, garantinis laikotarpis nėra pradedamas skaičiuoti 
iš naujo. Šiai garantijai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

UAB“Benders Lietuva“
/parašas/
Donaldas Žegunis
Direktorius

Dėkojame už jūsų pasitikėjimą mūsų produktais. Pirkdami Benders betonines stogo 
čerpes ir priedus, Jūs įgyjate kokybiškus, tradicinius ir patvarius gaminius. Mūsų 
gaminamiems aukštos kokybės gaminiams suteikiame 30 metų garantiją, kuri 
taikoma čerpės vandens nepralaidumui, šalčio atsparumui ir patvarumui. 

Subjekto pavadinimas (vardas, pavardė):  _______________________________________________________

Gaminio sumontavimo vietos adresas:  _________________________________________________________

Pirkėjo adresas (jei nesutampa su pristatymo adresu):  ___________________________________________

El.paštas:  ______________________________________________________________________________________

Gaminiai įsigyti iš Benders prekybos atstovo:  ____________________________________________________

Sąskaitos numeris:  __________________________ Pirkimo data:  _____________________________________


