
 

 

 

 

Warunki Gwarancji  

KUPUJĄCY ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI 

GWARANCJI A DOKONANIE ZAKUPU JEST JEDNOZNACZNE Z ICH AKCEPTACJĄ. 

 

Producent tj. Jadar Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Marii Fołtyn 6B wpisany do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000323704, NIP 796-286-54-16 gwarantuje Odbiorcy 

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jakość swoich produktów i ich zgodność z właściwościami 

użytkowymi opisanymi w wydanych Deklaracjach Właściwości Użytkowych (DWU) i Krajowych 

Deklaracjach Właściwości Użytkowych (KDWU) dostępnych na stronie internetowej Jadar Sp. z o.o. 

www.jadar.pl 

§1 

Gwarancja dotyczy wyłącznie towarów w pierwszym gatunku, a uprawnienia z jej tytułu przysługują 

pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty za nie. 

 

§2 

Wyroby zakupione jako niepełnowartościowe lub przecenione nie są objęte gwarancją 

 

§3 

Okres gwarancji wynosi 10 lat od daty zakupu towaru u producenta. 10-cio letnia gwarancja nie 

dotyczy towarów zaliczanych do linii produktowej Jadar Home i Sun Block 

 

§4 

Producent odpowiada za wady ukryte, niemożliwe do stwierdzenia w chwili zakupu, w szczególności 

za wady: 

 wynikające z zastosowania niewłaściwych surowców, 

 powstałe w trakcie procesu technologicznego, 

 wynikające z niespełnienia warunków określonych przez Polskie Normy i Aprobaty Techniczne. 

 

§5 

 

 Reklamacji nie podlegają i nie są traktowane jako wady: 

 dopuszczone przez Polskie Normy i Aprobaty Techniczne właściwości wyrobów, różnice 

w jednolitości tekstury i zabarwienia, odchyłki w wymiarach i wyglądzie produktów, 

 mikrospękania włoskowate, powstałe w wyniku skurczu betonu, 

 drobne naddatki materiału betonowego (wypływki), zlokalizowane na krawędziach produktów 

a powstałe w wyniku procesu zagęszczania betonu w formie podczas produkcji, które wykruszają 

się w trakcie układania zagęszczania oraz w początkowym etapie użytkowania, 

 ubytki betonu będące efektem eksploatacji i naturalnego zużycia betonu, 

 produkty wadliwe w ilości do 1% kupionej ilości. Jest to ilość jaka może ulec zniszczeniu 

w trakcie transportu, rozładunku, montażu itp. Producent uwzględnia   w cenie 1% ubytków. 
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 wahania kolorystyczne towarów spowodowane w szczególności: 

1. naturalnymi odchyleniami kolorystycznymi surowców: kruszyw, piachu, cementu, 

2. uwarunkowaniami procesu produkcyjnego, 

3. łączeniem towarów pochodzących z różnych partii produkcyjnych, 

4. pojawieniem się wykwitów wapiennych, 

5. zabrudzeniami naniesionymi podczas zabudowy 

6. zabrudzeniami nanoszonymi w trakcie eksploatacji. 

7. zróżnicowaniem warunków eksploatacyjnych. 

 

§6      

 

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia produktów, które zostały uszkodzone i są wadliwe w wyniku: 

 niewłaściwego składowania i transportu towarów. Odbiorca lub realizujący transport odpowiada 

za właściwe zabezpieczenie ładunku i on ponosi odpowiedzialność za ewentualne straty powstałe 

w transporcie, 

 niewłaściwego i niezgodnego z zaleceniami Producenta doboru i montażu produktów 

w zależności od rodzaju i wielkości stosowanych obciążeń, 

 niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy, 

 niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych produktów, 

 niezastosowania koniecznych fug między układanymi produktami w trakcie zabudowy, których 

wielkość w zależności od układanego produktu wynosi minimum 3mm, 

 zastosowaniu do wypełnienia fug materiałów nieelastycznych, 

 niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem produktów, 

 stosowania do odladzania towarów, środków odladzających żrących lub wchodzących w reakcje 

chemiczne z materiałem, w szczególności na bazie soli takich jak NaCl, CaCl, MgCl2. 

 klęsk żywiołowych, wojen, niepokojów społecznych lub innych nieprzewidzianych wypadków 

losowych 

 

§7 

Odbiorca zobowiązany jest każdorazowo przed dokonaniem zakupu do zapoznania się z parametrami 

technicznymi wyrobów opisanymi w (DWU i KDWU) oraz opisach technicznych i instrukcjach 

montażu dostępnych na stronie internetowej Producenta www.jadar.pl Złożenie zamówienia jest 

równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją wszystkich opisanych w powyższych dokumentach 

informacji i warunków w nich zawartych. 

 

§8 

Kupujący zobowiązany jest do oceny produktów w zakresie wymiarów i wyglądu zewnętrznego 

przed jak i w trakcie ich zabudowy. W przypadku stwierdzenia wad produktu, Odbiorca zobowiązany 

jest koniecznie do wstrzymania się z wbudowaniem wyrobu i niezwłocznym poinformowaniem 

Producenta o zaobserwowanych wadach, poprzez złożenie pisemnej reklamacji. 

 

§9 

Odbiorca traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli nie zawiadomi Producenta niezwłocznie po 

ujawnieniu wady produktu w ciągu 7 dni od chwili jej wykrycia. 
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§10 

W przypadku zabudowania produktów z wadami widocznymi przed zabudową, lub zabudową 

produktu w trakcie którego toczy się proces reklamacji, Producent nie ponosi kosztów związanych 

z rozbiórką i ponownym wbudowaniem. 

 

§11 

Producent może odmówić realizowania zobowiązań gwarancyjnych w następujących przypadkach: 

-  jeżeli Odbiorca wiedział o wadzie w chwili zakupu produktu, 

- gdy wada nie obniża wartości użytecznej produktu, 

- jeżeli materiały i surowce użyte do zabudowy produktów nie posiadały stosownych dokumentów 

wystawionych przez ich producentów takich jak (DWU) lub (KDWU), potwierdzających ich 

parametry techniczne i przydatność do zamierzonego zastosowania (kruszywa i cement oraz beton 

użyty np. do podbudowy lub zabudowy).   

 

§12 

Warunkiem przyjęcia reklamacji jest zgłoszenie się do miejsca zakupu produktu tj. Firmy Jadar Sp. 

z o.o. w przypadku zakupu bezpośrednio u producenta lub Dystrybutora u którego dokonany był 

zakup reklamowanego towaru. Zgłoszenie każdorazowo powinno zawierać następujące dokumenty:    

 pisemne zgłoszenie reklamacyjne, opisujące rodzaj i ilość reklamowanego produktu, 

z określeniem stopnia jego zabudowy, 

 kserokopii oryginału faktury zakupu otrzymanej od Producenta tj firmy Jadar Sp. z o.o. 

 etykiety towarowe na całość reklamowanego towaru. 

 

§13 

Producent zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie do 14 dni od daty otrzymania 

pisemnego zgłoszenia, a jeżeli zachodzi konieczność przeprowadzenia oględzin reklamowanych 

wyrobów termin ten wynosi do 21 dni. 

 

§14 

W przypadku uznania przez Producenta zasadności reklamacji, Producent ustala z Odbiorcą termin 

i sposób usunięcia wady poprzez wymianę uszkodzonych elementów lub ich przecenę, bądź inny 

sposób załatwienia reklamacji.  

 

§15 

Producent nie ponosi kosztów wynikających z czasu rozpatrywania i załatwiania reklamacji, jakie 

poniósł Odbiorca. 

 

§16 

Odpowiedzialność Jadar Sp. z o.o. z tytułu gwarancji nie obejmuje utraconych korzyści oraz szkód 

następczych i pośrednich, w tym w szczególności strat kapitału, stosowania wyrobów zastępczych, 

utrat zysków, lub roszczeń klientów Odbiorcy.   

§17 

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Odbiorcy wynikających 

z niezgodności towaru z umową.  

 

 

 



 

 

 

 

Informacje dodatkowe w zakresie zabudowy i substancji niebezpiecznych 

Deklaracje Właściwości Użytkowych (DWU) i Krajowe Deklaracje Właściwości 

Użytkowych (KDWU) wyrobów dostępne są na stronie www.jadar.pl 

1. Identyfikacja zagrożeń - wyrób nie powoduje zagrożeń 

- wyrób jest nie palny 

- wyrób nie stwarza zagrożeń ekologicznych 

2. Substancje niebezpieczne - wyrób nie zawiera substancji chemicznych wymienionych w art. 

31 oraz 33 rozporządzenia REACH (WE) Nr 1907/2006 

3. Składowanie i transport Wyroby dostarczone do klienta w jednostkach ładunkowych 

opinanych folią lub paskami. 

Wyroby w czasie przeładunku i transportu muszą być bezwzględnie 

zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

Transportować jedynie pojazdami przystosowanymi do tego celu. 

Wyroby należy składować na równej stabilnej powierzchni w stosy 

nie przekraczające 3.5 m. 

Płyty drogowe należy składować zgodnie z instrukcją producenta 

4. Odpady W związku ze stosowaniem wyrobów może dojść do powstania 

następujących rodzajów odpadów: 

Opakowania o kodzie 15 01 02 i 15 01 03, odpad stały 

uszkodzonych lub zniszczonych wyrobów o kodzie 17 01 01. 

Odpady mogące powstać w związku ze stosowaniem wyrobu nie są 

niebezpieczne i nie stanowią zagrożenia dla użytkownika. 

Odpady zagospodarowane zgodnie z wymogami przepisów nie 

stanowią także zagrożenia dla środowiska. 

5. Informacje dotyczące 

zabudowy (obsługi) 

Wyrób osiąga swoje deklarowane właściwości po 28 dniach od jego 

produkcji. 

Wyrób zabudować zgodnie z przeznaczeniem. 

Podbudowę wykonać zgodnie z uwzględnieniem rodzaju gruntu, 

sposobu odwodnienia i eksploatacji. 

Grubość spoiny (fug) pomiędzy układanymi elementami wynosić 

powinna minimum 3 mm. 

 


