
CLICWALL SIENAS PANEĻU GARANTIJAS NOTEIKUMI

Uz iepriekš minētajiem izstrādājumiem bez ierobežojumiem attiecas iegādes valstī vai pavalstī ar likumu noteiktā 
garantija. Papildus UNILIN bvba garantē, ka UNILIN ClicWall sienas paneļiem no iegādes dienas nebūs ražošanas vai 
materiālu defektu.
Garantijas ilgums ir 10 gadi. Iegādes datums ir kases čekā norādītais datums.
Jāuzrāda kases čeka oriģināls ar norādītu datumu un uz tā uzspiestu izplatītāja vai tirdzniecības vietas zīmogu. 
Garantiju var pieprasīt tikai gadījumā, ja ir izpildīti visi zemāk norādītie nosacījumi. Šaubu gadījumā, lūdzu, sazinieties
ar ražotāju, izplatītāju vai savu pārdošanas kontaktpersonu.

1. Šo  garantiju  var  pieprasīt  tikai sākotnējais  īpašnieks  un  tikai  izstrādājuma sākotnējās  uzstādīšanas laikā.
Garantiju nevar nodot citām personām. Sākotnējais īpašnieks šeit ir norādīts kā persona, kura  kases čeka
oriģinālā minēta kā pircējs.
Šī garantija attiecas uz visiem UNILIN zīmola ClicWall sienas paneļu pirkumiem, kas ražoti pēc šo garantijas
noteikumu publicēšanas (2019. gada 8. janvāris).

2. Šī izstrādājuma garantija var tikt attiecināta tikai uz piegādātajam materiālam raksturīgiem defektiem 
(materiālu vai ražošanas defektiem). Attiecīgais izstrādājums pēc UNILIN bvba ieskata tiks salabots vai 
nomainīts. Ja attiecīgais sienas panelis ir nomaināms, izplatītājs vai cits tirdzniecības pārstāvis piegādās tikai 
jaunus paneļus no tā piedāvājuma, kas sūdzības apstiprināšanas brīdī ir krājumā.

3. ClicWall jātransportē un jāuzglabā saskaņā ar vietnē   w  w      w  .  un      i  l  i  np      a  n      e  ls.  c  o      m publicētajā uzstādīšanas 
instrukcijā sniegtajām norādēm.

4. Sienas paneļu garantija attiecas tikai uz paneļiem, kas ir uzstādīti ēkas iekšpusē, sausā vidē. Sienas paneļus 
nedrīkst uzstādīt mitrās vietās, ārkārtīgi sausās vietās vai vietās, kurās ir ārkārtīgi augsta temperatūra 
(piemēram, saunās). Uzstādīšanas nosacījumi ir pieejami vietnē www.unilinpanels.com ClicWall publicētajā 
uzstādīšanas instrukcijā.

5. Sienas  paneļi  jāuzstāda  saskaņā ar  aprakstīto  uzstādīšanas  metodi. Ja  uzstādīšanu neveic  gala  lietotājs,
uzstādītājam jānodod gala lietotājam vismaz viens ClicWall uzstādīšanas instrukcijas eksemplārs vai atsauce
uz to.

Nedrīkst uz sienām atstāt mitrumu, veikt apkopi, izmantojot pārmērīgu ūdens daudzumu, vai tīrīt, 
izmantojot neatbilstošus tīrīšanas līdzekļus.
Uzstādīšanas un apkopes nosacījumi ir pieejami vietnē w  ww  .  un      i  l  i  np      a  n      e  ls.  c  o      m C  l  i  cW  a      ll   publicētajā   
uzstādīšanas instrukcijā.

6. Izstrādājuma bojājumam jābūt skaidri redzamam, un tas nedrīkst būt radies nepareizas uzstādīšanas, 
neatbilstošas izmantošanas vai negadījumu dēļ, tajā skaitā tam nedrīkst būt mehānisku bojājumu, 
piemēram, ko radījuši spēcīgi triecieni, skrāpējumi vai iespiedumi.

7. No šīs garantijas izrietošā atbildība ir ierobežota līdz:
• Slēptiem defektiem, kas izstrādājumiem tiek konstatēti piegādes brīdī. Slēpti defekti ir bojājumi, 

kas nebija redzami pirms sienas paneļu uzstādīšanas vai uzstādīšanas laikā.
• Izmaksas par materiāla atbilstības nodrošināšanu, tajā skaitā izmaksas par piegādi un visas ar 

atalgojumu un materiāliem saistītās izmaksas uzņemas pircējs.
• No UNILIN bvba nevar prasīt atbildību par jebkāda veida izrietošu kaitējumu.
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8. Pirms sienas paneļu uzstādīšanas un to uzstādīšanas laikā rūpīgi jāpārbauda, vai paneļiem nav materiālu 
defektu. Izstrādājumus ar redzamiem defektiem jebkurā gadījumā nedrīkst uzstādīt. Jebkāds apstrādāts 
materiāls tiks uzskatīts par pieņemtu. Par šādiem defektiem UNILIN bvba rakstiski jāinformē 14 dienu laikā.
Pēc minētā termiņa nekādas sūdzības netiks pieņemtas. UNILIN NV nekādā gadījumā neuzņemas atbildību 
par jebkādu laika zudumu, neērtībām, izdevumiem, izmaksām vai jebkādu citu izrietošu kaitējumu, ko 
radījusi problēma, par kuru tikusi iesniegta sūdzība, vai kas izriet no šādas problēmas.

9. Ražošanas procesam ir raksturīgas sīkas krāsas atšķirības starp atsevišķiem paneļiem. Jebkādas krāsas 
izmaiņas tiks uzskatītas par parastu izstrādājuma nodilumu saistībā ar tā vecumu.

Jebkādi smagi materiāli, kas tiek piestiprināti uzstādītajiem ClicWall paneļiem, jāsavieno ar nesošo 
konstrukciju, nevis tikai ar ClicWall paneļiem.

10.  Visos paziņojumos par defektiem jābūt iekļautam pilnīgam failam, tajā skaitā problēmas aprakstam un 
fotogrāfijām, paziņojumam par laiku un informācijai par brīdi, kad radās attiecīgā problēma.

11.  UNILIN bvba sniedz tikai šajā dokumentā aprakstītās, bet nepiedāvā nekādas citas tiešas vai netiešas garantijas,
tajā skaitā garantijas attiecībā uz izstrādājuma pārdošanas iespējām un piemērotību konkrētam mērķim, un 
pieejami būs tikai tie risinājumi, kas iekļauti šajā dokumentā. Dažās valstīs nav atļauta izslēgšana vai nejaušu 
vai izrietošu bojājumu ierobežošana, un šādā gadījumā iepriekšminētie izslēgšanas gadījumi vai ierobežojumi 
uz Jums var nebūt attiecināmi.

12.  Likumā noteiktā garantija ir sniegta pēc proporcionalitātes principa. Garantija pēc proporcionalitātes 
principa ir garantija, atbilstoši kurai atmaksājamā summa vai kredīta summa samazināsies atbilstoši 
fiksētai formulai proporcionāli garantijas perioda beigām. Sākotnējās garantijas vērtība tiks samazināta 
proporcionāli Jūsu izstrādājuma valdījuma laikam. Ja ir iesniegts prasījums par kaitējuma atlīdzināšanu, 
garantijas vērtība tiks aprēķināta procentu izteiksmē no valdījuma laika 10 gadu garumā. Šīs garantijas 
ietvaros sniegtie pakalpojumi nepagarina sākotnējo garantijas laiku.

Šī garantija neattiecas uz izstrādājuma bojājumiem, kuru rašanās iemesli ir:
• nepareiza uzstādīšana;
• negadījumi, nepareiza vai neatbilstoša izmantošana (piemēram, skrāpējumi, ieliekumi vai abrazīvu

materiālu dēļ radušies bojājumi), ko pieļāvis uzņēmējs, servisa uzņēmums vai gala lietotājs;
• pakļaušana ekstremālām temperatūrām;
• ūdens nodarīts kaitējums;
• ugunsgrēks vai eksplozija;
• neatbilstoša apkope.

UNILIN bvba neuzņemas atbildību par darba izmaksām, uzstādīšanas izmaksām vai tamlīdzīgām izmaksām.  Saskaņā ar
šo garantiju nevar atlīdzināt izrietošu kaitējumu, ārkārtēju kaitējumu un nejaušu kaitējumu. Šī garantija piešķir Jums 
konkrētas juridiskas tiesības, bet Jums var būt arī citas tiesības, kas dažādās valstīs var atšķirties.

Šos noteikumus reglamentē, un tie interpretējami saskaņā ar Beļģijas tiesību aktiem. Nolīguma piemērošana 
attiecībā uz starptautiskajiem nekustamā īpašuma pārdošanas līgumiem (Konvencija par starptautiskajiem preču 
pirkuma-pārdevuma līgumiem (Vīnes konvencija)) tiks skaidri izslēgta saskaņā ar minētā nolīguma 6. pantu. Visi strīdi, kas
varētu rasties saistībā ar šiem noteikumiem, tiks izskatīti tikai un vienīgi kompetentās tiesās un tribunālos 
Rietumflandrijas tiesu apgabalā, Kortrijkas nodaļā.

Jautājumos par apkalpošanu saskaņā ar šo garantiju lūdzam Jūs sazināties ar vietējo ClicWall pārdošanas kontaktpersonu.
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