
IKO SALES INTERNATIONAL NV, gwarantuje, że w okresie obowiązywania gwarancji Gonty Bitumicz-
ne IKO (dalej „Gonty”) dostarczone bezpośrednio przez IKO lub autoryzowanego dealera IKO, będą 
wolne od wad produkcyjnych powodujących przeciekanie. Niniejsza ograniczona gwarancja rozpo-
czyna się w dniu montażu lub najpóźniej 6 miesięcy od dostawy.

GWARANCJA CAŁKOWITA

Gwarancja platynowa: W okresie obowiązywania gwarancji platynowej, IKO dokona bezpłatnej 
naprawy lub wymiany Gontów, zgodnie z decyzją IKO, jeżeli okaże się, że Gonty posiadają wadę 
produkcyjną powodującą przeciekanie. Maksymalna odpowiedzialność IKO będzie stanowić 
równowartość uzasadnionych kosztów wymiany wadliwych Gontów (łącznie z kosztami robo-
cizny i transportu). 

Gwarancja całkowita: Po upływie okresu Gwarancji Platynowej, maksymalna odpowiedzialność 
IKO w zakresie naprawy lub wymiany będzie stanowiła kwotę proporcjonalną do bieżącej war-
tości Gontów (z wyłączeniem kosztów robocizny, obróbek, demontażu i utylizacji). Kwotę wy-
miany, proporcjonalną do upływu okresu Gwarancji Całkowitej, oblicza się przez zmniejszenie 
uzasadnionego kosztu wymiany o miesięczne wskaźniki redukcji dla poszczególnych Gontów 
za każdy miesiąc od dnia montażu Gontów. Kwotę redukcji obliczoną za ostatni okres dodaje 
się do kwoty redukcji obliczonej za okres pierwszy. Poniżej przedstawiono Tabelę Redukcyjną.

WARUNKI

Warunki niniejszej gwarancji dotyczą tylko Gontów zamontowanych na połaciach > 20°. Niniejsza 
gwarancja dotyczy połaci o nachyleniu 15°- 20° (w przypadku gontów Cambridge Xtreme 9,5°: na-
chylenia od 9,5°- 15°), o ile zastosowano specjalne procedury podkładu zgodnie z instrukcją montażu 
Gontów IKO.
Wszystkie Gonty (z wyjątkiem gontów samoprzylepnych posiadających folię, którą należy usunąć aby 
odsłonić  samoprzylepny pas uszczelniający) posiadają naniesiony fabrycznie pas uszczelniający i mu-
szą być wystawione na działanie promieni słonecznych przez kilka dni w odpowiedniej temperaturze 
powierzchni, zanim nastąpi pełne uszczelnienie. W obszarach wietrznych oraz w przypadku połaci o 
nachyleniu większym niż 60°, wymagane są specjalne procedury uszczelniania i przybijania gwoździ. 
W przypadku montażu Gontów w okresie jesiennym lub zimowym, ich uszczelnienie może nastąpić 
dopiero w okresie wiosennym. W przypadku Gontów, które nie zostały wystawione na działanie od-
powiedniej temperatury powierzchni lub których pas uszczelniający został zanieczyszczony lub które 
nie zostały prawidłowo przybite, może nigdy nie dojść do pełnego uszczelnienia. W takich okoliczno-
ściach brak uszczelnienia nie stanowi wady produkcyjnej. W przypadku stwierdzenia przez IKO, że brak 
uszczelniania termicznego nastąpił w wyniku wady produkcyjnej Gontów, IKO będzie odpowiedzialna 
wyłącznie za obowiązujący u dealera/ dystrybutora koszt Gontów zerwanych przez wiatr oraz za uza-
sadniony koszt ręcznego podklejenia nieuszczelnionych Gontów pozostających na dachu budynku.
Gonty zostaną zamontowane w ścisłej zgodności z zasadami i procedurami wentylacji wyszczególnio-
nymi w instrukcji montażu IKO.

ZAWIADOMIENIE
 
Roszczenie dotyczące naprawy lub wymiany na podstawie niniejszej gwarancji należy złożyć pi-
semnie do IKO SALES INTERNATIONAL NV, I.Z. Ravenshout 3815, 3945 Ham, Belgia, poprzez IKO Sp. 
z o.o., ulica Damrota 170, Tychy, 43-100 Polska, w terminie 30 dni od wykrycia wady produkcyjnej 

powodującej przeciekanie. Do pisemnego roszczenia należy dołączyć dowód potwierdzający datę 
sprzedaży wraz z próbką przedstawiającą rzekomą wadę powodującą przeciekanie wody.

OGRANICZENIA

1. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie w przypadku przeciekania w wyniku wystą-
pienia wady produkcyjnej Gontów, a nie z jakiejkolwiek innej przyczyny.  Na przykład, niniejsza 
gwarancja nie ma zastosowania, jeżeli przeciekanie wody wynika z:
• niewłaściwego montażu Gontów, który nie jest zgodny z pisemną instrukcją IKO;
• wyładowań atmosferycznych, wichury, gradobicia, tornada, trzęsienia ziemi, pożaru, wybu-

chu, powodzi lub uderzenia spadających ciał stałych na dach;
• dokonania przeróbek dachu po pierwszym montażu Gontów;
• montażu lub umieszczenia przedmiotów na dachu, w tym m.in. anten, znaków, reklam, 

zbiorników wody, wentylatorów lub urządzeń klimatyzacyjnych oraz anten telewizyjnych;
• osiadania, zniekształcania, opadania lub pękania poszycia dachu, ścian, fundamentów, spo-

wodowanego wadą materiału zastosowanego jako podstawa dachu lub przemieszczania się 
po dachu, lub;

• niewystarczającej wentylacji poddasza lub niedostatecznego odprowadzania wody z dachu 
bądź w wyniku niezapewnienia odpowiedniej przestrzeni powietrznej pomiędzy poszyciem 
dachu a izolacją. Wentylacja musi umożliwiać swobodny przepływ powietrza pod poszyciem 
dachu, od podsufitki do najbliższej możliwej odległości od kalenicy. Obszar wolnej przestrze-
ni wentylacyjnej musi wynosić 1/300 powierzchni ocieplonego poddasza;

2. Ponadto IKO nie będzie ponosić odpowiedzialności za:
• Żadne różnice w kolorach lub odcieniach.
• Żadne różnice w wyglądzie Gontów spowodowane działaniem czynników atmosferycznych, 

jeżeli nie powodują przeciekania.
• Żadne koszty poniesione na naprawy lub wymiany Gontów, które nie uzyskały uprzedniego 

pisemnego pozwolenia IKO.

3. IKO nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wystąpienia różnic kolorystycznych wymienia-
nego materiału w porównaniu do materiału pierwotnego, jeżeli przyczyną tych różnic są zmiany 
w produkcie lub zwykłe działanie czynników atmosferycznych.

4. Niniejsza gwarancja nie zapewnia odpowiedzialności IKO za jakiekolwiek szkody przypadkowe 
lub wynikowe spowodowane zastosowaniem wadliwych Gontów.

5. Niniejsza gwarancja nadaje pewne określone prawa wobec IKO i nie zastępuje żadnych upraw-
nień gwarancyjnych, które mogą mieć zastosowanie wobec innych stron. Warunki niniejszej 
gwarancji nie mogą być w żadnym wypadku zmieniane, także przez przedstawicieli IKO. Przed-
stawiciele IKO nie są upoważnieni do zaciągania dodatkowych zobowiązań lub przyjmowania 
odpowiedzialności w imieniu IKO.

PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsza gwarancja obowiązuje wyłącznie w tym kraju oraz w odniesieniu do dealera, który został 
upoważniony w jej treści. Niniejsza gwarancja podlega prawu Belgii. Sądy Hasselt w Belgii będą po-
siadały wyłączną właściwość do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących niniejszej gwarancji. 

Rodzaj Gontów
Całkowity okres gwa-

rancji (miesiące)
Okres redukcji 

(miesiące)
Wskaźnik redukcyjny 

(miesięczny)
Okres redukcji 

(miesiące)
Wskaźnik redukcyjny 

(miesięczny)
Gwarancja całkowita 

(lata)
Gwarancja platynowa 

(lata)

Cambridge Xtreme 9,5°® 360 1-180 1/225 181-360 1/900 30 15
Cambridge Xpress® 300 1-180 1/225 181-300 1/600 25 15
Monarch® 300 1-180 1/225 181-300 1/600 25 10
Monarch®-Diamant 300 1-180 1/225 181-300 1/600 25 10
Armourshield  PLUS® 240 1-120 1/150 121-240 1/600 20 10
Diamantshield® 240 1-120 1/150 121-240 1/600 20 10
Armourglass PLUS® 240 1-120 1/150 121-240 1/600 20 10
Victorian PLUS® 240 1-120 1/150 121-240 1/600 20 10
Diamant PLUS® 240 1-120 1/150 121-240 1/600 20 10
Superglass® 180 1-120 1/150 121-180 1/300 15 5
Superglass®-Biber 180 1-120 1/150 121-180 1/300 15 5
Superglass®-Hex 180 1-120 1/150 121-180 1/300 15 5

PRZYKŁAD: odzysk materiału gontu Monarch po okresie 192 miesięcy = 100% - (180/225 + 12/600) = 18%.

UWAGA: treść powyższej Gwarancji jest tłumaczeniem z oryginalnej wersji w języku angielskim. W przypadku sporów obowiązuje treść w języku angielskim.

TABELA REDUKCYJNA
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