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Prezenta garanție completează drepturile legale ale clientului și nu le afectează. Garanția produselor se acordă în conformitate cu Legea 449/2003 privind vânzarea produselor și 
garanțiile asociate acestora, Ordonanța nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, Legea 296/2004 privind Codului consumului, cu modi�cările și completările ulterioare de la data 
vânzării, completată cu prevederile Certi�catului de Garanție. Garanția este validă exclusiv pe teritoriul României.
Garanția ete condiționată de efectuarea integrală a plății de către Cumpărător.
Prezenta garanție înlocuiește orice garanție și/sau garanții indirecte (cum ar � cele furnizate de agenți sau distribuitori sau de orice altă parte, în afară de WETTEBEST S.A.).
Produsul a fost achiziționat direct de la WETTERBEST S.A. su de la un Distribuitor/Pertener WETTERBEST S.A..
Garanția nu este valabilă în cazul în care produsul este utilizat în medii corozive sau suprafața produsului este în contact permanent cu apă, cenușă, ciment, praf, gunoi de grajd sau 
orice alt material sa substanță care interacționează cu protecția.
Garanție nu acoperă daunele provocate de dezastre naturale sau ecologice, de niveluri de poluare ridicate, incendii, accidente, radiații sau orice act rău intenționat, neglijență sau 
greșeală de utilizare.
Produsul a fost utilizat și montat în conformitate cu speci�cațiile tehnice și instrucțiunile de montaj, depozitare, manipulare, întreținere și reparație, întocmite de WETTERBEST S.A., 
disponibile la data achiziției.
Sub rezerva termenilor și condițiilor de mai sus, prezenta garanție se aplică Produselor vândute după data de 01.06.2019.
1. Condiții de excludere a garanției:
a) Orice defect care apare ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de manipulare, depozitare și de montaj sau altele ce nu sunt din vina WETTERBEST S.A..
b) Defecte provocate de tăiere Produsului cu disc abraziv sau cu orice alt dispoziti care produce căldură excesivă la tăiere;
c) Defecte provocate de reacțiile chimice dintre Produs și orice late element;
d) Coroziunea produsă la muchiile profelelor sau la străpungerea pro�lelor unde substratul metalic al pro�lului este direct expus mediului;
e) Nu se acordă garanței pentru produsele utilizate la o altitudine mai mare de 900 m;
f ) Defectelor apărute în urma in�ltațiilor sau defecte apărute în zonele de aplicare sau a benzilor/adezivilor de etanșare care nu permit drenarea apei de pe suprafața exterioară a 
Produsului;
g) Defecte sau daune produse de întreținerea necorespunzătoare a Produsului, cum ar � necurățarea periodică (anuală) sau repararea suprafeței afectate;
h) Diferențe de nuanță, textură sau alte defecte apărute în urma revopsirii/retușării;
i) Produsul a fost utilizat în alt scop decât cel recomandat de producător;
j) Valurirea, în cazul pro�lelor prefățuite și fălțuite mecanic;
k) Garanția nu se aplică stratului de protecție de la interior.
Întreținere:
Pe durata de exploatare trebuie să veri�căm vizual Produsul o dată de pe an și în detaliu o data la 5 ani.
Suprafețele Produsului care prezintă acumulări de murdărie sau reziduuri trebuie curățate prin spălare cu apă și detergent auto. Pentru murdăriile persistente se poate folosi o perie 
moale sau apă sub presiune (  < 50 bari).


