
1 
profilevox.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§1. Vispārējie noteikumi 

1. “Profile VOX” Sabiedrība ar ierobežotu atbildību komandītu sabiedrība (Profile VOX spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp. k.), ar juridisko adresi Červonākā, ul. Gdyńska 143, 62-004 Czerwonak, reģistrētā 

Rajona Tiesas Poznaņa-Nove Miasto i Vilda Valsts Tiesas Reģistra Uzņēmēju reģistrā Poznaņā, VIII. 

Saimnieciskā nodaļa Valsts Tiesas Reģistra ar numuru KRS 0000210637, reģistrācijas numurs REGON 

634591881, nodokļu maksātāja identifikācijas numurs NIP 7772776017, turpmāk saukta „Garants”, garantē, 

ka tās 

 

VINILA SAIDINGA SISTĒMA S/SV/SVP 01/02/05 
 

turpmāk tekstā saukta „Produkts” ir paredzēta ēku sienu apdarei, un tās detalizētu īpašību precizē attiecīga 

Ekspluatācijas īpašību deklarācija kas apliecina Produkta derīgumu lietošanai. 

 

2. Gadījumā, ja tiks konstatēti Produkta fiziski defekti 50 (piecdesmit) gadu laika no attiecīga produkta 

iegādes datuma, Garants, pēc sava brīva uzskata, uzlabos Produktu, mainīs defektīvu Produktu uz Produktu 

bez defektiem vai atdos Produkta cenu pilnīgi vai daļēji, ievērojot Garantijas 5. § nosacījumus. Gadījumā, kad 

tiek izdarīts būtisks remonts vai Produkts ir mainīts uz Produktu bez defektiem, Garantijas ietvaros, Garantija 

attiecīgi mainītam vai remontētam Produktam tiks skaitīta no sākuma, no laika, kad Pircējs saņems lietu bez 

defektiem vai saņems uzlabotu lietu. Gadījumā, ja Garants mainīs lietas elementu, iepriekšminētais 

nosacījums ir piemērojams attiecīgi mainītam elementam. Pārējos gadījumos (nebūtiski remonti, Produkta 

elementa mainīšana) Garantijas laiks tiek pagarināts uz Garantijas remonta/mainīšanas laiku, kad Pircējs 

nevarēja izmantot Produktu. 

3. Šī Garantija neizslēdz, neierobežo un neaptur Pircēja tiesību, kas izriet no noteikumiem par pārdotas lietas 

garantiju (1964. g. 23. aprīļa Likuma “Civillikums” 579. pants, t.i. likumdošanas vēstnesis Dz.U. Nr. 2016  poz. 

380 ar grozījumiem). 

 

§ 2. Garantijas tiesību pārnešana  

 

Gadījumā, kad tiks mainīt nekūstamā īpašuma, kur ir instalēts Produkts, tiesīgs lietotājs, Garantija pāriet uz 

jaunu tiesīgu nekūstamā īpašuma lietotāju, attiecīgi Garantijas noteikumiem, ar nosacījumu, ka jaunais tiesīgs 

lietotājs uzrādīs Garantam šo Garantiju (apzīmogotu un parakstītu). 
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§ 3. Garanta atbildības ierobežošana 

 

1. Garants nav atbildīgs par fiziskiem defektiem - Produkta bojājumiem, ierosinātiem pēc ārējo faktoru 

iedarbības pēc tam, kad Produkts tiks nodots Pircējam (Garants rekomendē Produkta, apņemta ar šo 

Garantiju, apdrošināšanu no ārējo faktoru iedarbības), sevišķi savienotu ar: 

 

-      produkta neatbilstošu lietošanu vai glabāšanu un transportēšanu pirms instalācijas, 

-      instalāciju neievērojot Produkta montāžas un lietošanas instrukciju, 

-      aksesuāru, neparedzētu Produkta montāžas un lietošanas instrukcijā, lietošanu, 

-      iesišanu ar citiem priekšmetiem, stiprāku nekā minēts Dokumentā, uzrādīta 1.§ 1. daļā, 

-      ugunsgrēku, zemestrīci, palu ūdeņiem, zibens izlādēm, stipro vēju, krusu, nenormatīvi augstas vai zemas 

gaisa temperatūras iedarbību vai citiem notikumiem, kas var būt klasificēti kā nepārvaramā vara, 

-      trūkumiem, defektiem vai citiem ēkas vai materiāla bojājumiem, kur Produkts ir instalēts, ierosinātiem, 

starp citiem, ar tādiem faktoriem, piem.: sienas, materiāla vai ēkas fundamenta kustība, deformācija, 

plaisāšana vai nosēšanās. 

2. Garants ir atbildīgs tikai par defektiem ierosinātiem pēc Produkta iemesliem. 

3. Garants nav atbildīgs par krāsas mainīšanu, kas pārsniedz pieļaujamu nokrāsojumu skalu, aprakstītu 

Produkta montāžas un lietošanas instrukcijā, vai citu krāsas mainīšanu, savienotu, galvenokārt, ar: gaisa 

piesārņojumiem (tostarp ar metālu oksīdiem vai metālu daļiņām), pelējumiem, kaitīgām ķīmiskām vielām. 

4. Garantija nav piemērojama Produktam, kuru Pircējs pārklāja ar jebkuru citu nerūpniecisku virsmu (piem., 

krāsa, laka vai apmetums) vai kaut kad citādi to modificēja/mainīja. 

5. Produkta vai jebkura tā elementa mainīšanas gadījuma Garantijas ietvaros, situācijā, kad uzstādītu 

Produktu Garants jau neražo, vai Produkts tika modificēts, Garantam ir tiesība izmantot iepriekšēji instalēta 

Produkta vistuvāko ekvivalentu (veids). 

 

§ 4. Tiesīgas personas saistības Garantijas ietvaros 

 

1. Garantijas ietvaros tiesīgai personai ir pienākums paziņot Garantu par konstatētiem Produkta fiziskiem 

defektiem nekavējoties pēc apņemta ar Garantiju defekta atklāšanas. 

2. Visus Garantijas paziņojumus ir nepieciešami sniegt Garantam izmantojot pārdevēju, kur Produkts tika 

iegādāts. 

3. Garantijas paziņojums jāsatur sekojošu informāciju: defekta apraksts, Produkta instalācijas adrese, 

paziņotāja kontakta dati (vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, telefona numurs, e-pasta adrese - ja ir) un 

fotoattēla dokumentācija ar defekta uzrādīšanu. 

4. Garantijas prasība tiks izskatīta, ja Garantijas paziņojumam tiks pievienots šis dokuments ar Produkta 

pārdevēja (izplatītāja) zīmogu un parakstu, ar vietu, pārdevēja nosaukumu un Produkta pārdošanas datumu.   

5. Garants sniegs rakstisku informāciju izmantojot e-pastu vai pasu, par paziņojuma izskatīšanu nevēlāk par 

14 dienām no Garantijas paziņojuma saņemšanas (gadījumā, ja atbilde tiek sniegta pa pastu, skaitot no pasta 

zīmoga datuma). Garants var pieprasīt Produkta apskati montāžas vietā, un Pircējam ir pienākums nodrošināt 

Garantam pieeju nekūstamam īpašumam, kur ir uzstādīts Produkts, apņemts ar Garantiju. Tādā gadījumā 

Garants iespējami ātri kontaktēs ar Pircēju, lai noteiktu apskates datumu, un iepriekšēji minēts 14 dienu 

termiņš tiks skaitīts no apskates pabeigšanas datuma. Apskati veic Garanta pilnvarots pārstāvis. Pircējam ir 

pienākums nodrošināt Garantam jebkuru informāciju un dokumentāciju, nepieciešamu apskates pareizai 

sagatavošanai un realizēšanai. 

6. Gadījumā, kad Garants atzīs Pircēja paziņojumu, izpildīs savu pienākumu, noteiktu Garantijas 1.§, 60 

dienu laikā no dienas, kad Pircējam tiks sniegta informācija par paziņojuma, minēta 5. daļā, izskatīšanas veidu. 

Vienlaicīgi Garants dod sev tiesību, sakarā ar ražošanas procesa specifiku, pagarināt iepriekšminētu 60-dienu 

Garantija saistību izpildīšanas laiku uz laiku, nepieciešamu, lai izgatavot un piegādāt elementus Produkta 

mainīšanai. 

7. Visi mainīti Garantijas ietvaros Produkta elementi ir Garanta īpašums pēc mainīšanas ar citām daļām un 

citiem elementiem. 
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§ 5. Garantijas aizsardzības grafiks 

Garantija ir derīga 1.§ 2.p. laikā, skaitot no Produkta iegādāšanas datuma, uzrādīta uz garantijas dokumenta 

vai cita dokumenta, kas apliecina iegādāšanu, un Garantija atbildība tiek sadalīta atbilstoši Produkta lietošanas 

laikam, sekojoši: 

Lietošanas gadi, skaitīti no 
iegādāšanas dienas 

Garanta garantijas saistību daļa % no mainīta Produkta/elementa 
iegādāšanas cenas un Produkta vai elementa montāžas izmaksām / 
Produkta vai elementa remontēšanas izmaksām / atdotas maksātas 
Produkta cenas* 

0-3 gadi 100% 

4 gadi 90% 

5 gadi 80% 

6 gadi 70% 

7 gadi 60% 

8 gadi 50% 

9 gadi 40% 

10 gadi 30% 

11 gadi 20% 

12 gadi 10% 

13 – 30 (50) gadi 5% 

* cena/izmaksas Pircēja paziņojuma izskatīšanas dienā - neattiecas prasībai par cenas apmēra atdošanu (Garanta 

atbildība ir noteikta attiecīgi Produktu cenai, kuru samaksāja Pircējs). 
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