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GARANȚIE 
 
Furnizorul garantează că toate profilele Dewmark livrate nu vor avea defecte de fabricație sau de alt gen. 
Garanția specificată în această clauză a Acordului este valabilă numai pentru materialele din care sunt fabricate 
profilurile. 
 
Revendicările privind defectele ascunse ale profilului pot fi înaintate de Cumpărător în termen de 60 (șaizeci) de 
luni de la data livrării lotului corespunzător de marfă. Această garanție înlocuiește orice altă garanție, expresă 
sau implicită, inclusiv, dar fără a se limita, orice garanție implicită a consumatorului. 
 
Această garanție nu se aplică la: 
1. Profilele realizate din materiale elastomerice și la orice inserții pentru profile, atât înainte de instalarea 

profilelor pe un obiect sau structură specifică, cât și după instalarea lor, inclusiv depozitarea/exploatarea și 
uzura naturală cauzată de influențele externe; 

2. Profilele, în situațiile în care Cumpărătorul până la momentul montării și instalării acestora nu a respectat 
condițiile de stocare a mărfurilor de marcă Dewmark specificate în certificatele de calitate pentru profile. 

3. Profilele, în situațiile în care Cumpărătorul nu a instalat profilele folosind elemente de fixare recomandate. 
Înainte de a instala profilele, Cumpărătorul trebuie să se asigure că elementele de fixare livrate de Furnizor 
împreună cu profilul se potrivesc cu materialul suprafeței (de acoperire) pe care sunt instalate profilele, iar 
dacă elementele de fixare livrate de Furnizor împreună cu profilul nu corespund materialului suprafeței (de 
acoperire), Furnizorul nu este responsabil pentru utilizarea de către Cumpărător a acestor elemente de 
fixare și garanția Furnizorului pentru profile în acest caz nu se aplică; 

4. Profilele, în situațiile în care instalarea profilelor nu a fost efectuată de Cumpărător în strictă conformitate 
cu procedura și metoda de instalare recomandate în instrucțiunile și documentele tehnice corespunzătoare 
pentru profile; 

5. Profilele, în situațiile în care Cumpărătorul a instalat un profil sau intenționează să-l instaleze pe un obiect 
sau structură, care în conformitate cu parametrii și/sau condițiile de operare ale acestuia nu îndeplinește, 
evident, toate caracteristicile geometrice și mecanice ale tipului de profiluri furnizate, cum ar fi: lățimea 
rostului, dimensiunea și alți parametri ai deformării, percepuți de profil, tipul și natura sarcinilor (mecanice, 
chimice etc.), variația temperaturii etc; 

6. Profilele, în situațiile în care profilele au fost supuse prelucrării ulterioare (inclusiv tăierea, sudarea pe 
șantier/obiect și alte modalități), precum și în situațiile în care profilul a suferit daune mecanice în timpul 
instalării și exploatării.  

 

 

CEO 

Denis Voronovich 

05/2020 

 

 

mailto:info@dewmark-joint.com

