10 lat
gwarancji na działanie
dla wybranych okuć MACO
Mayer & Co Beschläge GmbH, FN 136280 m, 5020 Salzburg, Alpenstraße 173, Austria (w skrócie „MACO“)
jest jakościowym partnerem dla producentów zaawansowanych technologicznie systemów okien, drzwi,
systemów przesuwnych i okiennic. MACO przywiązuje dużą wagę do jakości swoich okuć oraz systemów
okuć i poddaje swoje produkty surowym kryteriom testowym.
Okucia MACO są testowane pod kątem następującej żywotności lub liczby cykli:
okucie

przetestowana żywotność / cykle

norma / klasa

MACO-MULTI-MATIC okucia rozwierne i rozwierno-uchylne

10.000 cykli kombinacji
(uchył i rozwarcie 90°)

EN 13126-8, klasa H2

MACO-PROTECT zamki do drzwi

50.000 cykli (test zamknięcia)
200.000 cykli (test trwałości zapadki)
200.000 cykli

DIN 18251-3, klasa 3

MACO-RAIL-SYSTEMS okucia przesuwno-uchylne

25.000 cykli

EN 13126-17, klasa 5

MACO-RAIL-SYSTEMS okucia podnoszono-przesuwne

1 5.000 cykli

EN 13126-16, klasa 4

MACO-RAIL-SYSTEMS okucia przesuwane równolegle

1 5.000 cykli

EN 13126-15, klasa 4

MACO-ESPAGS zasuwnice

25.000 cykli

EN 13126-4, klasa 5

MACO-EMOTION klamki okienne

10.000 cykli
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MACO-EMOTION klamki
do okuć przesuwno-uchylnych i podnoszono-przesuwnych

25.000 (przesuwno-uchylne) oraz
1 5.000 (podnoszono-przesuwne)

EN 13126-17, klasa 5
EN 13126-16, klasa 4

EN 1191 / 12400
klasa 6

Testowane cykle odpowiadają okresowi użytkowania wynoszącemu około 10 lat przy normalnym
użytkowaniu względnie normalnej eksploatacji systemów okien i drzwi. MACO udziela zatem swoim
klientom dobrowolnej gwarancji producenta na te okucia (oprócz rękojmi ustawowej), przy spełnieniu
poniższych przesłanek, względnie warunków, o ile okucia nie będą użytkowane w miejscach, w których
można przewidzieć, że określone cykle zostaną znacznie przekroczone.
Warunki gwarancji na odwrocie

m a co.e u

1. OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE

	Gwarancja MACO jest ważna przez okres 10 lat od daty wystawienia faktury i znajduje zastosowanie wyłącznie w odniesieniu
do producentów, którzy zakupili wyżej wymienione okucia od MACO i zainstalowali je w produkowanych przez siebie systemach
okiennych lub drzwiowych, lecz nie do użytkowników końcowych lub osób trzecich. Cesja roszczeń gwarancyjnych na osoby trzecie
jest niedozwolona. Dlatego też na podstawie niniejszego oświadczenia gwarancyjnego na korzyść producentów, osoby trzecie nie
mogą ani wywieść ani dochodzić żadnych roszczeń, również przy powołaniu się na umowę mającą skutki ochronne na rzecz osób
trzecich.
	Gwarancja MACO obejmuje jedynie funkcjonalność wyżej wymienionych okuć względnie systemów okuć. Funkcjonalność nie jest
zapewniona, jeżeli elementów nie da się otworzyć i/lub zamknąć względnie za- i/lub odblokować. Decydujące znaczenie dla oceny,
czy funkcjonalność jest ograniczona i czy istnieje roszczenie gwarancyjne, ma stan techniki w momencie produkcji.
	Roszczenie gwarancyjne ma zatem miejsce, jeśli w ciągu 10 lat od daty zakupu (data wystawienia faktury) któregoś z wyżej
wymienionych okuć lub systemów okuć MACO producent nie jest w stanie otworzyć względnie zamknąć elementu z zastrzeżeniem
spełnienia poniższych przesłanek i wyjątków gwarancji.

2. PODNIESIENIE ROSZCZEŃ GWARANCYJNYCH PRZEZ PRODUCENTA

	Roszczenia gwarancyjne MACO mają być zgłoszone przez producenta wobec MACO na piśmie w okresie gwarancji i w ciągu
czternastu (14) dni od uzyskania wiedzy o przypadku gwarancyjnym przy przedłożeniu oryginału faktury i przekazaniu
MACO reklamowanych części.

3. ŚWIADCZENIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA ROSZCZENIA GWARANCYJNEGO

	W przypadku zaistnienia roszczenia gwarancyjnego w rozumieniu niniejszych warunków gwarancji i braku powodu do wykluczenia gwarancji zgodnie z punktem 5, MACO wymieni bezpłatnie wadliwe okucie lub wadliwą część. Jeśli uszkodzona część została
w międzyczasie usunięta z asortymentu, MACO gwarantuje bezpłatną wymianę przynajmniej równoważnej części MACO, która
spełnia tę samą funkcję.
	Wyświadczenie usługi gwarancyjnej w przypadku zaistnienia roszczenia gwarancyjnego nie pociąga za sobą przedłużenia okresu
gwarancji i wprowadzenia w życie nowej gwarancji. Pozostały okres gwarancyjny z pierwotnego okresu gwarancyjnego obejmuje
również produkt zastępczy.
	Świadczenie gwarancyjne ogranicza się do bezpłatnej wymiany wadliwego okucia lub części. Nie obejmuje ono kosztów
wykraczających poza wymianę części, takich jak koszty dostawy lub transportu, koszty demontażu względnie montażu części
okuć, koszty polepszenia produktu itd, a w szczególności również odszkodowania lub rekompensaty szkód następczych. Niniejsze
oświadczenie gwarancyjne nie ogranicza postanowień ustawowych na niekorzyść objętej ubezpieczeniem osoby.

4. PRZESŁANKI GWARANCJI

	Gwarancja MACO jest udzielana wyłącznie przy jednoczesnym spełnieniu przesłanek, że klient:
a)	korzystał z produktów zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją oraz przy uwzględnieniu opisów produktu (dostępnych do
pobrania na stronie www.maco.eu);
b)	przestrzegał i stosował się do wszystkich wskazówek stosowania, przetwarzania, bezpieczeństwa i ostrzeżeń MACO oraz innych
specyfikacji zawartych w instrukcji montażu;
c) dysponuje dowodami zlecenia profesjonalnego montażu okuć MACO wykwalifikowanemu personelowi;
d) dysponuje dowodami wypełnienia wszystkich zobowiązań poinstruowania użytkownika końcowego;
e)	poprzez okazanie książki konserwacyjnej lub gwarancyjnej dysponuje dowodami, że przeprowadził odpowiednią/e pracę/e
konserwacyjną/e zgodnie z właściwymi dla danego produktu instrukcjami obsługi i konserwacji MACO;
f) podczas przetwarzania okuć MACO stosował wyłącznie komponenty MACO;
g)	wymienił w terminie i prawidłowo części zużywalne (jak na przykład zaczepy, najazdy, osłony nożycy dodatkowej, zaczepy
uchylne, wkład zapadki przy zaczepach zapadkowych i przesuwanych) oraz
h)	przy stosowaniu drewien Accoya* i impregnowanych kwasem (np. dąb, teak, modrzew) stosował wyłącznie okucia 4safecoating
TRICOAT-PLUS lub TRICOAT-PLUS.

5. WYKLUCZENIE GWARANCJI

Z gwarancji MACO wyłączone są:
a)	elektromechaniczne systemy okuć, jak na przykład części elektryczne, elektroniczne i magnetyczne oraz ich mechaniczne
części;
b)	zakłócenia funkcji spowodowane uszkodzeniem okucia wskutek działania czynników chemicznych lub mechanicznych, korozji
lub niewłaściwego użytkowania;
c)	części okuć MACO, które zostały zainstalowane w połączeniu z elementami okuć innych producentów; ponadto
d) okucia, który były niewłaściwie przechowywane lub transportowane.

6. STOSOWANE PRAWO, MIEJSCE SPEŁNIENIA, MIEJSCE JURYSDYKCJI

	Obowiązuje prawo austriackie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży
towarów (CISG) z dnia 11.04.1980. Miejscem spełnienia zobowiązań wynikających z niniejszej gwarancji jest 5020 Salzburg, Austria.
Wyłącznym miejscem jurysdykcji jest właściwy rzeczowo sąd w 5020 Salzburgu.
* Znak towarowy zarejestrowany przez Titan
Wood Limited
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