Gwarancja
Ograniczona
dla dachowych gontów bitumicznych

Gwarancja Ograniczona dla dachowych gontów bitumicznych
Włącznie z graniczeniami możliwości przeniesienia uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.
Wprowadzenie
Dziękujemy za zakup dachowy ch gontów bitumiczny ch wy produkowany ch przez Owens
Corning Roof ing & Asphalt, LLC („Owens Roof ing”). Wierzy my , że wy twarzamy
najwy ższej jakości i najbardziej atrakcy jne gonty bitumiczne na ry nku i dlatego właśnie
wspieramy je jedną z najlepszy ch gwarancji w branży . Niniejszą gwarancję
przy gotowaliśmy w prosty m i zrozumiały m języ ku włącznie z ograniczeniami
i restry kcjami, by umożliwić pełne zrozumienie gwarancji, do której zapewnienia się
zobowiązujemy . Jednakże warunki tutaj zawarte mogą by ć zmienione bez
powiadomienia. Jeżeli cokolwiek w niniejszej gwarancji nie jest jasne, prosimy o wizy tę
na naszej witry nie internetowej pod adresem http://www.roof ing.owenscorning.com.

Kto posiada uprawnienia gwarancyjne
Uprawnienia gwarancy jne posiadają mieszkańcy USA, Kanady i Polski którzy są
pierwszy mi właścicielami (tj. właścicielami domu, a nie instalatorem lub wy konawcą) lub
pierwszy m przejmujący m uprawnienia od pierwszego właściciela jednego z naszy ch
produktów gontów bitumiczny ch wy mieniony ch w tabeli na końcu niniejszej gwarancji.
Co jest objęte gwarancją
Gwarantujemy , że gonty bitumiczne Owens Corning™ są wolne od wszelkich def ektów
produkcy jny ch, które materialnie wpły wają na ich właściwości uży tkowe na dac hu
w trakcie trwania okresu Tru PROtection® lub które powodują przecieki w trakcie reszty
stosownego okresu gwarancji.
Jak długi jest okres gwarancji
Długość okresu gwarancji zależy od ty pu zakupiony ch gontów bitumiczny ch Owens
Corning™. W tabeli na końcu niniejszej gwarancji wy mienione są długości okresów
gwarancy jny ch dla poszczególny ch ty pów gontów bitumiczny ch.
1. Okres gwarancji Tru PROtection® - W trakcie okresu obowiązy wania gwarancji
Tru PROtection nasze zobowiązanie względem posiadacza uprawnień to 100%
koszów materiałów i robocizny , w uzasadniony sposób określony ch przez Owens
Corning, w celu naprawy , wy miany lub odzy skania wadliwy ch gontów przy pewny ch
ograniczeniach. Wy płata naszego zobowiązania nie pokry je kosztu żadny ch
materiałów spodnich, obróbki blacharskiej, uszczelnień lub inny ch prac związany ch.
Nie pokry jemy również kosztu usunięcia lub uty lizacji gontów bitumiczny ch. Okres
obowiązy wania Tru PROtection nie ma zastosowania do gwarancji od Wiatru i Alg.
W celu uzy skania inf ormacji o stosowny ch gwarancjach odsy łamy do części „A co
z odpornością na wiatr” oraz „A co z odpornością na algi” niniejszej gwarancji.
2. Okres gwarancji proporcjonalnej - Po zakończeniu okresu obowiązy wania
gwarancji Tru PROtection dla zakupiony ch gontów bitumiczny ch rozpocznie się okres
obowiązy wania gwarancji proporcjonalnej. W okresie obowiązy wania tej gwarancji
objęty nią będzie materiał, ale nie robocizna. Uwzględniona zostanie liczba miesięcy
uży tkowania gontów od daty pierwszej instalacji do daty zgłoszenia roszczenia
gwarancy jnego i na jej podstawie nasze zobowiązanie zostanie proporcjonalnie
zredukowane. To znaczy , że kwotę naszego zobowiązania za wady powodujące
przecieki wy płacimy proporcjonalnie do pozostałego okresu gwarancji liczonego od
daty zgłoszenia roszczenia gwarancy jnego. Na przy kład: jeżeli okres gwarancji
wy nosi dwadzieścia pięć (25) lat (300 miesięcy ) i roszczenie zostanie zgłoszone
w ostatnim miesiącu dwudziestego (20.) roku gwarancji (240. miesiąc), nie pokry jemy
kosztów robocizny , ale nasze zobowiązanie względem posiadacza uprawnień
gwarancy jny ch będzie wy nosiło 60/300 (koszt taki nie przek roczy 60/300 kosztu
materiału w momencie zakupu). Szczegóły doży wotniej gwarancji na gonty
bitumiczne dostępne są w „Tabeli proporcjonalności dla gontów objętych
gwarancją dożywotnią”.
3. Inne typy gontów bitumicznych - Gwarancja doży wotnia dla wszy stkich objęty ch
nią gontów bitumiczny ch ma zastosowanie wy łącznie do wolnostojący ch domów
jednorodzinny ch. W przy padku gontów bitumiczny ch zakupiony ch lub
zainstalowany ch na nieruchomości będącej własnością np.: f irm, agencji rządowy ch,
spółek, f unduszy powierniczy ch, organizacji religijny ch, szkół, wspólnot lub
spółdzielni mieszkaniowy ch albo na budy nkach mieszkalny ch lub jakichkolwiek
inny ch lokalach niewy korzy sty wany ch przez indy widualny ch właścicieli domów jak o
ich miejsca zamieszkania okres gwarancji będzie wy nosił czterdzieści (40) lat od daty
pierwszej instalacji gontów bitumiczny ch, a okres gwarancji Tru PROtection będzie
wy nosił pięć (5) lat. Szczegóły doży wotniej gwarancji na gonty bitumiczne dostępne
są w „Tabeli proporcjonalności dla gontów objętych gwarancją dożywotnią”.

Tabela proporcjonalności dla gontów objętych gwarancją
Okres
Okres gwarancji
Tru PROtection®
proporcjonalnej
Lata 1-10
Lata 11-40

Budynek/
Właściciel

dożywotnią
Okres gwarancji
proporcjonalnej
Lata 41i więcej

Wolnostojący dom
jednorodzinny
stanowiący
własność osób
pry watny ch

100%

80% pomniejszone
o 2% za każdy rok
aż do 40. roku

20%

Budynek/
Właściciel

Lata 1-10

Lata 6-40

Lata 41 i więcej

Wszelkie inne
rodzaje budy nków
lub właścicieli

100%

87,5%
pomniejszone o
2,5% za każdy rok
aż do 40. roku

Bez gwarancji

4. Wyjątki - Zobowiązanie Owens Corning do zapłacenia za naprawę, wy mianę lub
proporcjonalną część pierwotnej ceny zakupu wadliwy ch gontów bitumiczny ch
zawsze podlega pewny m ograniczeniom. Wszelkie koszty materiałów musza by ć
wstępnie zaaprobowane przez Owens Corning i Owens Corning zachowuje prawo do
zapewnienia materiałów w zastępstwie kompensacji. W dodatku, Owens Corning nie
zapłaci za żadne materiały spodnie, obróbkę blacharską, uszczelnienia lub inne
prace związane ani za usunięcie lub uty lizację gontów posiadacza uprawnień
gwarancy jny ch.
5. A co z odpornością na wiatr - Gonty bitumiczne zawierają asf altowy środek
uszczelniający wy magający bezpośredniego nasłonecznienia przez kilk a dni
(Uszczelnienie Termiczne) w celu właściwego uszczelnienia. Jeżeli gonty bitumiczne
instalowane są podczas zimnej pogody , mogą nie uszczelnić się odpowiednio przed
zmianą pory roku lub ociepleniem. Jeżeli gonty bitumiczne nigdy nie zostaną
wy stawione na bezpośrednie nasłonecznienie lub stosowne temperatury powierzchni
nie zostaną osiągnięte, może nigdy nie dojść do Uszczelnienia Termicznego. Przed
zajściem Uszczelnienia Termicznego gonty bitumiczne są bardziej podatne na
zdmuchnięcie i uszkodzenie przez wiatr. Jest to f undamentalna cecha gontów
bitumiczny ch, a nie ich wada powstała podczas produkcji i nie jesteśmy
odpowiedzialni za żadne zdmuchnięcia lub uszkodzenia spowodowane przez wiatr,
które wy stąpiły przed osiągnięciem Uszczelnienia Termicznego. J ednakże po
osiągnięciu Uszczelnienia Termicznego gonty bitumiczne będą objęte niniejszą
gwarancją w przy padku wy stąpienia zdmuchnięcia z dachu lub uszkodzenia
wy wołanego wiatrem o sile nieprzekraczającej poziomów wy mieniony ch w tabeli
znajdującej się na końcu niniejszej gwarancji. GWARANCJA NA WY PADEK
ZDMUCHNIĘCIA LUB USZKODZENIA WY WOŁANEGO WIATREM OBOWIĄZUJE
PRZEZ OKRES PIĘTNASTU (15) LAT DLA GONTÓW BITUMICZNY CH OBJĘTY CH
GWARANCJĄ DOŻY WOTNIĄ I PIĘCIU (5) LAT DLA WSZY STKICH INNY CH
GONTÓW BITUMICZNY CH, LICZONY OD DATY PIERWSZEJ INSTALACJI. Owens
Corning będzie ponosić odpowiedzialność wy łącznie za uzasadniony koszt wy miany
zdmuchnięty ch gontów (włącznie z materiałem i robocizną) oraz uzasadniony koszt
ręcznego uszczelnienia nieuszczelniony ch gontów bitumiczny ch pozostający ch na
dachu.
6. A co z odpornością na algi - Jeżeli zakupione gonty bitumiczne nie by ły konkretnie
oznaczone jako „Algae Resistant” (AR - odporne na algi), wtedy wszelkie
odbarwienia spowodowane przez algi nie są objęte niniejszą gwarancją zgodnie
z wy jaśnieniem w poniższej sekcji „A co, jeżeli nie są objęte gwarancją”. Jednakże
jeżeli zakupione zostały gonty AR, są one objęte gwarancją przeciwko brązowoczarny m plamom powodowany m przez rozwój sinic (głównie przez sinice
Gloeocapsa) przez okres opisany w tabeli na końcu niniejszej gwarancji (gwarancja
proporcjonalna po okresie pierwszy ch 12 miesięcy ) liczony od daty instalacji (Okres
Gwarancji AR). Gwarancja nasza nie obejmuje ef ektów rozwoju inny ch organizmów
takich jak pleśń, liszaj i zielenice. Jeżeli brązowo-czarne zaplamienie zajdzie
w czasie Okresu Gwarancji AR, będą przy sługiwały następujące środki zaradcze:
A. Środek zaradczy w przypadku rozwoju sinic - Jeżeli gonty bitumiczne AR
zostaną odbarwione przez rozwój sinic w ciągu pierwszy ch dwunastu (12)
miesięcy Okresu Gwarancy jnego AR, pokry jemy koszt włącznie z robocizną
(koszt ten nie może przekroczy ć kosztu począt kowego gontów bitumiczny ch AR
i kosztu początkowego instalacji) według uzasadnionej oceny dokonanej przez
Owens Corning, w celu naprawy , wy miany lub odzy skania dotknięty ch gontów AR
przy pewny ch ograniczeniach. Nie pokry jemy kosztu żadny ch materiałów
spodnich, obróbki blacharskiej, uszczelnień lub inny ch prac związany ch. Nie
pokry jemy również kosztu zdjęcia lub uty lizacji gontów bitumiczny ch AR. Na
potrzeby niniejszej gwarancji dla gontów bitumiczny ch AR wy korzy sty wany
powy żej termin „naprawa” doty czy czy szczenia lub innego sposobu usunięcia
wszelkiego rozwoju sinic z dotknięty ch gontów bitumiczny ch AR. Decy zję czy
gonty bitumiczne AR powinny by ć naprawione, wy mienione lub odzy skane
podejmie wy łącznie Owens Corning.
B. Gwarancja proporcjonalna - Jeżeli gonty bitumiczne AR sa zainstalowane
dłużej niż dwanaście (12) miesięcy , koszty robocizny nie zostaną pokry te,
a zobowiązanie wy nikające z gwarancji zostanie zmniejszone proporcjonalnie do
liczby miesięcy uży tkowania do daty zgłoszenia roszczenia gwarancy jnego. Na
przy kład: jeżeli roszczenie zostanie zgłoszone w ostatnim miesiącu piątego (5.)
roku gwarancji AR (tj. w 60. miesiącu), a długość Ok resu Gwarancy jnego AR
wy nosi dziesięć (10) lat (tj. 120 miesięcy ), nie pokry jemy kosztu robocizny , ale
pokry jemy 60/120 uzasadnionego kosztu materiału dotknięty ch gontów
bitumiczny ch AR (koszt taki nie może przekroczy ć 60/120 kosztu materiału
w momencie zakupu gontów bitumiczny ch AR).
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DATA WEJŚCIA W ŻYCIE: Niniejsza Gwarancja Ograniczona obowiązuje dla wszystkich
gontów bitumicznych Owens Corning™ zainstalowanych po 24.01.2011 r.
Możliwość przenoszenia niniejszej Gwarancji (Uwaga: w oparciu o datę pierwszej
instalacji)
Uprawnienia wy nikające z niniejszej gwarancji można przenieść jeden raz
w który mkolwiek momencie obowiązy wania gwarancji. W ty m celu nowy właściciel domu
musi wy pełnić i odesłać załączoną Kartę Przeniesienia Gwarancji w okresie
sześćdziesięciu (60) dni od daty przeniesienia własności nieruchomości. W ty m samy m
momencie przekazany musi zostać dowód zakupu gontów bitumiczny ch Owens
Corning™ oraz data instalacji. Jeżeli przeniesienie ma miejsce w okresie bezpłatnej
gwarancji Tru PROtection (patrz „Tabela informacji o gwarancji ograniczonej”), drugi
właściciel posiada takie same uprawnienia gwarancy jne jak pierwszy właściciel. Jeżeli
przeniesienie ma miejsce po zakończeniu okresu bezpłatnej gwarancji Tru PROtection
(patrz „Tabela informacji o gwarancji ograniczonej”), reszta niniejszej gwarancji
podlega redukcji do okresu dwóch (2) lat od zmiany właściciela. Jeżeli wy stąpi def ekt
produkcy jny powodujący przeciek podczas tego okresu dwóch (2) lat, wy płata naszego
zobowiązania na rzecz drugiego właściciela będzie oparta wy łącznie na uzasadniony m
koszcie wy miany gontów bitumiczny ch pomniejszony m o kwotę wy nikającą z okresu
uży tkowania gontów bitumiczny ch przez pierwszego i drugiego właściciela domu
liczonego od daty instalacji do daty roszczenia.
Co nie jest objęte gwarancją
Nasza gwarancja nie obejmuje uszkodzenia gontów spowodowanego jakąkolwiek
przy czy ną wy raźnie w niej niewy mienioną. Po opuszczeniu naszej f abry ki gonty
podlegają warunkom i manipulacji poza naszą kontrolą, które mogą wpły nąć na ich
własności uży tkowe. Niniejsza gwarancja nie obejmuje żadny ch problemów związany ch
z niewadliwy mi gontami bitumiczny mi spowodowany ch warunkami lub manipulacją poza
nasza kontrolą. Niektóre przy kłady warunków nieobjęty ch niniejszą gwarancją to:
1. Akty Siły Wy ższej takie jak grad, silne burze (huragany ) lub wiatry o prędkości
przekraczającej maksy malną prędkość wiatru wy mienioną w tabeli znajdującej się
na końcu niniejszej gwarancji lub spiętrzenie lodu powy żej obszaru pokry tego przez
uszczelnienia i bariery przeciwko podciekaniu.
2. Uszkodzenie lub def ekt gontów powstały w wy niku uszkodzenia lub def ektu spodniej
konstrukcji dachu.
3. Ruch pieszy na dachu lub uszkodzenia spowodowane obiektami (np. gałęziami
drzewa) spadający mi na dach.
4. Niewłaściwa lub wadliwa instalacja gontów bitumiczny ch - instalacja musi by ć
przeprowadzona zgodnie z naszy mi pisemny mi instrukcjami instalacji i lokalnie
obowiązujący m prawem budowlany m.
5. Zacienienie lub zmiany kolorów gontów bitumiczny ch albo odbarwienie
spowodowane przez algi, grzy by , liszaje lub sinice (o ile nie są objęte gwarancją
zgodnie z powy ższą sekcją „A co z odpornością na algi”).
6. Niewy starczająca wenty lacja lub drenaż dachu. Zastosowanie mogą mieć pewne
wy jątki. W przy padku py tań prosimy o kontakt pod numerem +1-800-ROOFING.
7. Osiadanie budy nku, wy boczenie lub pękanie powierzchni, na której zainstalowane
są gonty bitumiczne.
8. Uszkodzenie gontów spowodowane mody f ikacjami dokonany mi po zakończeniu ich
instalacji włącznie ze zmianami strukturalny mi, instalacją sprzętu, malowaniem lub
stosowaniem roztworów czy szczący ch, powłok albo inny mi mody f ikacjami.
9. Niewłaściwe przechowy wanie, manipulacja lub inne warunki poza naszą kontrolą.
10. Uszkodzenia spowodowane przez jakiekolwiek gonty bitumiczne inny ch f irm albo
koszt ich naprawy lub wy miany .
11. Niewłaściwie zaprojektowane lub zainstalowane ry nny lub układy spustowe
ory nnowania.
12. Wszelkie poniesione koszty , które nie zostały wcześniej autory zowane przez Owens
Corning™.
Wariacje wymienianych gontów
W wy niku naszy ch nieustający ch wy siłków zmierzający ch do ulepszania i wzmacniania
naszej linii produktowej gontów bitumiczny ch musimy zastrzec sobie prawo do
wy cof y wania z produkcji lub mody f ikowania naszy ch gontów włącznie z ich kolorami. Nie
ponosimy odpowiedzialności za przy szłe roszczenia gwarancy jne, w który ch gonty
bitumiczne dostarczone na wy mianę będą różniły się kolorem z powodu normalnego
starzenia się pod wpły wem warunków atmosf ery czny ch lub zmian w naszej linii
produktowej. Trzeba zrozumieć, że jeżeli wy mienimy jakiekolwiek gonty bitumiczne
w ramach niniejszej gwarancji, zastrzegamy sobie prawo do dostarczenia gontów
zamienny ch, które są porówny walne z ory ginalnie zakupiony mi wy łącznie jeżeli chodzi
o ich ilość i cenę.

Ograniczenia
NINIEJSZA GWARANCJA JEST WY ŁĄCZNA I ZASTĘPUJE WSZY STKIE INNE
GWARANCJE, WARUNKI I OŚWIADCZENIA JAWNE LUB DOMNIEMANE, WŁĄCZNIE
Z DOMNIEMANY MI GWARANCJAMI WARTOŚCI I JAKOŚCI HANDLOWEJ ORAZ
PRZY DATNOŚCI DO OKREŚLONEGO ZASTOSOWANIA WY NIKAJĄCY MI Z USTAW,
PRAWA LUB UDZIAŁÓW I JEST OGRANICZONA DŁUGOŚCIĄ JAWNEJ GWARANCJI
PODANĄ WY ŻEJ, O ILE KRÓTSZY OKRES JEST DOPUSZCZONY PRZEZ PRAWO.
NINIEJSZA PISEMNA GWARANCJA JEST WY ŁĄCZNĄ GWARANCJĄ OD OWENS
CORNING I STANOWI WY ŁĄCZNY ŚRODEK ZARADCZY DLA KAŻDEGO
WŁAŚCICIELA GONTÓW BITUMICZNY CH OWENS CORNING™. OWENS CORNING
NIE SKŁADA INNY CH OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI ŻADNEGO RODZAJU POZA
TY MI JAWNIE WY RAŻONY MI W NINIEJSZY M DOKUMENCIE.
ŚRODEK ZARADCZY W PRZY PADKU WADLIWY CH GONTÓW BITUMICZNY CH JEST
W PEŁNI OPISANY WE WCZEŚNIEJSZEJ SEKCJI „JAK DŁUGI JEST OKRES
GWARANCJI”. UPRAWNIENIA Z TY TUŁU GWARANCJI NIE OBEJMUJĄ NICZEGO
POZA TY M, CO ZOSTAŁO OPISANE W TEJ SEKCJI, O ILE NIE OBEJMUJE TEGO
OPCJONALNA GWARANCJA* „OWENS CORNING™ PREFERRED PROTECTION”.
NIE BĘDZIEMY PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE PRZY PADKOWE,
NASTĘPCZE, SPECJALNE, KARNE LUB INNE SZKODY JAKIEGOKOLWIEK
RODZAJU WŁĄCZNIE Z USZKODZENIEM BUDY NKU LUB JEGO ZAWARTOŚCI CZY
ZA NARUSZENIE WARUNKÓW GWARANCJI, ZANIEDBANIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ
OBIEKTY WNĄ LUB INNE ROSZCZENIA DELIKTOWE ALBO Z JAKIEJKOLWIEK
INNEJ PRZY CZY NY.
Niektóre stany i państwa nie dopuszczają ograniczeń doty czący ch okresu trwania
gwarancji domniemanej i/lub nie dopuszczają wy łączenia lub ograniczenia szkód
przy padkowy ch lub następczy ch, dlatego w dany m przy padku powy ższe ograniczenie
może nie mieć zastosowania. Niniejsza gwarancja zapewnia uży tkownikowi konkretne
prawa, ale mogą mieć zastosowanie również inne prawa w zależności od stanu lub
państwa.
* W celu uzy skania szczegółowy ch inf ormacji patrz gwarancje ograniczone Preferred
Protection i Platinum Promise, ograniczenia i wy magania. Podlega zmianie bez
powiadomienia.
Tabela informacji o gwarancji ograniczonej

Berkshire®†
Woodmoor®
Woodcrest®
WeatherGuard®
HP‡
Duration®
Premium
Duration®
Oakridge®

Okres bezpłatny
Tru PROtection®

Doży wotnia
Doży wotnia
Doży wotnia

10 lat
10 lat
10 lat

Doży wotnia

10 lat

130 mph

15 lat

10 lat

Doży wotnia

10 lat

130 mph

15 lat

10 lat

Doży wotnia
Doży wotnia

10 lat
10 lat

130 mph
110/130 mph**

15 lat
15 lat

10 lat
10 lat

5 lat
3 lata

60 mph
60 mph

5 lat
5 lat

10 lat
10 lat

Supreme®
25 lat
Classic®
20 lat
Gonty odporne na algi (AR)
UWAGA:

Długość
Długość
gwarancji
gwarancji
odporności
wiatrowej
na algi
110/130 mph**
15 lat
15 lat
110/130 mph**
15 lat
10 lat
110/130 mph**
15 lat
10 lat

Długość
okresu
gwarancji

Ochrona
gwarancji
wiatrowej

Przy właściwej instalacji, warunki gwarancji dla gontów bitumiczny ch Owens
Corning™ Hip & Ridge będą zgodne z odpowiednimi dachowy mi gontami
bitumiczny mi. (W celu uzy skania szczegółowy ch inf ormacji patrz konkretne
instrukcje instalacji gontów bitumiczny ch Owens Corning™ Hip & Ridge.)

†

Berkshire® Hip & Ridge jest wy magane przez 15-letnią Ograniczoną Gwarancję
Odporności na Algi

‡

WeatherGuard® HP Hip & Ridge jest wy magane do wy pełnienia warunków sy st emu
pokry cia dachowego odpornego na uderzenia wg UL 2218 Klasa IV

**

130 mph ma zastosowanie wy łącznie przy instalacji 6-gwoździowej zgodnie z
instrukcja instalacji.

*** 130 mph ma zastosowanie wy łącznie przy instalacji 6-gwoździowej i produktami
Owens Corning Starter Shingle wzdłuż okapów i krawędzi szczy towy ch zgodnie z
instrukcją instalacji

Płatność
Zgodnie z warunkami niniejszej Gwarancji Ograniczonej dla dachowy ch gontów
bitumiczny ch wy bór sposobu płatności należy całkowicie do Owens Corning i może by ć
dokonany w f ormie kombinacji wy płaty gotówkowej i/lub kredy tu na materiał
u istniejącego dostawcy materiałów pokry ć dachowy ch Owens Corning™.
Uwaga: proporcjonalnie dzielony koszt materiału zostanie określony na podstawie kosztu
gontów bitumiczny ch w momencie ich pierwotnego zakupu.

Nazwa wy konawcy

Proces roszczeń
W celu zgłoszenia roszczenia w ramach niniejszej gwarancji należy uczy nić to w okresie
trzy dziestu (30) dni od wy kry cia problemu.

Numer telef onu

Data instalacji

Adres
Miasto

Stan

Kod pocztowy

Gwarancja Ograniczona dla dachowych gontów bitumicznychOwens Roofing & Asphalt, LLC - Karta Przeniesienia Gwarancji

PRZEKAZANIE

Niniejszą kartę należy w ypełnić w momencie przeniesienia gw arancji.

Przeniesiono na rzecz:

Data pierw szej instalacji:

Data przeniesienia w łasności nieruchomości:

Pierw szy właściciel:

Now y właściciel:

Nr tel. do pracy: (

)

Nr tel. domow ego: (

Nr tel. do pracy: (
)

Nr tel. domow ego: (

)
)

Adres e-mail:

Adres e-mail:

Nazw a zainstalowanych gontów Owens Corning:

Złożył:

Adres nieruchomości:

 Załączony jest dow ód zakupu i data instalacji
Kartę Przeniesienia Gw arancji należy odesłać w okresie sześćdziesięciu
dni (60) od daty przeniesienia w łasności nieruchomości.

Niniejszą kartę należy przesłać wraz z dowodem zakupu do:
Ow ens Corning Roofing & Asphalt, LLC
Attn: Roofing Warranty Administrator
One Ow ens Corning Pkw y

Data:

W przypadku pytań związanych z przeniesieniem gw arancji
prosimy o kontakt pod numerem +1-800-ROOFING.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt pod numerem +1800-GET-PINK® lub wizytę na naszej witrynie internetowej pod adresem
http://www.roofing.owenscorning.com. ©2011 Owens Corning.

PO Box 10014
Toledo, OH 43699-0014, USA

Gwarancja Ograniczona dla dachowych gontów bitumicznychOwens Roofing & Asphalt, LLC - Karta Rejestracyjna

REJESTRACJA

Wypełnienie niniejszej karty rejestracyjnej jest opcjonalne.

Rejestracja produktu Ow ens Corning™:

Data pierw szej instalacji:

Nazw a zainstalowanych gontów Owens Corning:

Pierw szy właściciel:

Nazw a koloru:

Adres:

Liczba zakupionych kw adratów:

Miasto:

Czy nowe pokrycie zainstalowano na istniejących gontach bitumicznych?

Stan:
Nr tel. do pracy: (

Kod pocztowy:

 tak

 nie

 nie wiem

Jeżeli nie, to czy zainstalowano podkład dachowy?  tak  nie  nie wiem

)

Inne zainstalowane produkty Owens Corning™:

tak

nie

nie wiem

Adres e-mail:

Produkty wentylacyjne VentSure®:







Podpis w łaściciela:

Owens Corning™ Hip & Ridge z uszczelniaczem:







Nazw a Wykonawcy/Instalatora:

Podkład dachowy Owens Corning™:







Wodoszczelny podkład dachowy WeatherLock®:







Nr tel. domow ego: (

)

Uw aga: Prosimy o zachow anie dowodu zakupu i daty instalacji na
w ypadek przyszłego przeniesienia niniejszej gw arancji.

Inne produkty Owens Corning™:

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt pod numerem +1800-GET-PINK® lub wizytę na naszej witrynie internetowej pod adresem
http://www.roofing.owenscorning.com. ©2011 Owens Corning.

OWENS CORNING
ROOFING AND ASPHALT, LLC
ONE OWENS CORNING PARKWAY
TOLEDO, OHIO, USA 43659
®

1-800-GET-PINK
www.roof ing.owenscorning.com
Pub. nr 10013920. Wy drukowano w USA w marcu 2011 r. THE PINK
PANTHER™ & © 1964–2011 Metro-Goldwy n-May er Studios Inc.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kolor RÓŻOWY jest zarejestrowany m
znakiem towarowy m Owens Corning. ©2011 Owens Corning.

