Regulamin EUROGwarancja+
+1 rok lub +3 lata

1.

EUROGwarancja+ to wydłużenie ochrony serwisowej dla okien PVC w pełnym zakresie zgodnym z warunkami
EUROGwarancji EUROCOLOR Sp. z o.o.

2.Realizowana

jest wyłącznie dla zatwierdzonych reklamacji zasadnych, zgłaszanych zgodnie z obowiązującą
w EUROCOLOR procedurą reklamacyjną. Polega na zapewnieniu przez Producenta EUROCOLOR nowych części. Z kolei
wymiana (naprawa) zapewniona jest przez Serwis Partnera Handlowego lub Serwis Fabryczny (dotyczy przypadku
Klientów indywidualnych, którzy dokonali zakupów bezpośrednio u Producenta).

3.Dostępna w Salonach Firmowych i Salonach Partnerskich EUROCOLOR.
4. Dotyczy okien wykonanych z PVC i RAU-FIPRO® w systemach 80 mm - modele: Rehau Synego 80, Rehau Geneo 86,
Schüco Livio 82, Veka Vigo 82.

5.

EUROGwarancja+ obowiązuje dla okien PVC prostokątnych, wyposażonych w standardowe elementy dostępne
w programie STOLCAD oraz posiadające status „Gwarancja OK”. W przypadku, gdy EUROGwarancja+ zostanie wybrana
dla okna niespełniającego powyższych warunków obowiązują podstawowe zasady EUROGwarancji EUROCOLOR.

6. EUROGwarancja+ obowiązuje po zakończeniu standardowego okresu gwarancyjnego określonego w EUROGwarancji,
wynoszącego na powyżej wskazane produkty 5 lat.

7.

Potwierdzeniem zakupu EUROGwarancji+ jest kopia potwierdzenia zamówienia z programu produkcyjnego
EUROCOLOR - STOLCAD (pdf, skan, wydruk) ze wskazanymi parametrami przedłużonej gwarancji.

8. EUROGwarancja+ nie łączy się z wydłużeniem gwarancji w wyniku zastosowania Montażu Fabrycznego.
9. EUROGwarancja+ to ochrona odpłatna do zakupienia w dwóch wariantach:

A. EUROGwarancja +1 - Gwarancja przedłużona o 1 rok

Cena Promocyjna (do 31.12.2021): 20 PLN netto - rabat / szt. okna

B. EUROGwarancja +3 - Gwarancja przedłużona o 3 lata
Cena Promocyjna (do 31.12.2021): 40 PLN netto – rabat / szt. okna.

10.

EUROGwarancja+ ważna jest tylko dla zamówień z przeznaczeniem dla budynków mieszkaniowych (Klient
indywidualny). Nie obejmuje okien zamontowanych w budynkach na użytek komercyjny oraz dla tzw. zamówień
obiektowych i developerskich.

11. We wszystkich innych przypadkach obowiązują zasady EUROGwarancji EUROCOLOR.
12.

Pozostałe warunki nie ujęte w powyższym regulaminie określają Ogólne Warunki Sprzedaży, Ogólne Warunki
Techniczne, Umowy Handlowe i/lub EUROGwarancja, których autorem jest EUROCOLOR Sp. z o.o.
Więcej na www.eurocolor.com.pl/eurogwarancja-plus
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