
1. Na wszystkie elementy dwustronnych ogrodzeñ betonowych (s³upki, p³yty, daszki) producent udziela gwarancji na okres 
12 miesiêcy.
Uprawnienia z tytu³u gwarancji przys³uguj¹ tylko w przypadku pe³nej i terminowej zap³aty.
W przypadku stwierdzenia wad Nabywca wstrzymuje siê z wykonaniem ogrodzenia i sk³ada reklamacjê. Producent 
dokonuje oglêdzin w miejscu wskazanym przez Nabywcê celem zbadania zasadnoœci reklamacji.
W przypadku uzasadnionej reklamacji wadliwy wyrób zostanie wymieniony na wolny od wad w terminie i na zasadach 
uzgodnionych obustronnie.
W szczególnych przypadkach Producent ma prawo odmówiæ zobowi¹zañ gwarancyjnych w sytuacji, gdy Nabywca 
wiedzia³ o wadzie w chwili odbioru wyrobu lub gdy wada jest ma³o istotna i nie obni¿a wartoœci u¿ytkowej wyrobu.

UWAGA: Niew³aœciwe wykonanie ogrodzenia (niezgodnie z instrukcj¹ monta¿u dostêpn¹ na stronie www.pref-bet.pl) 
koñczy siê jego zniszczeniem, niezale¿nie od tego z jakiego jest materia³u wykonane.
Czynnikiem sprawczym bêdzie m.inn. z³e zabudowanie s³upków, brak trwa³ego umocnienia p³yt (desek).

2. Przed rozpoczêciem wykonania ogrodzenia nale¿y sprawdziæ czy jego elementy nie s¹ uszkodzone i w razie potrzeby 
od razu reklamowaæ u sprzedawcy.
W sytuacji kiedy dostawc¹ towaru na wskazane miejsce jest Firma PREF-BET kupuj¹cy zobowi¹zuje siê do sprawdzenia 
dostawy (iloœæ, jakoœæ, zgodnoœæ wzoru).
Towar odebrany bez zastrze¿eñ uznaje siê jako wolny od wad widocznych. 
Po zabudowaniu takich elementów ogrodzenia reklamacja bêdzie niemo¿liwa.
W okresie objêtym gwarancj¹ Producent nie odpowiada za uszkodzenia wynikaj¹ce z wadliwego wykorzystania 
ogrodzenia oraz za uszkodzenia mechaniczne.
Reklamacji nie podlegaj¹ wyroby uszkodzone w wyniku nieprzewidzianych wypadków losowych np. klêsk ¿ywio³owych w 
tym nawa³nic i wiatrów ponad 22m/s!.

3. Produkowane elementy ogrodzeñ spe³niaj¹ wymagania polskiej normy PN-EN12839;
Prefabrykaty betonowe; elementy ogrodzeñ. Norma europejska EN12839; 2001 ma status POLSKIEJ NORMY.
Niniejsza norma europejska obejmuje prefabrykowane elementy betonowe (z betonu zbrojonego lub sprê¿onego) do 
wznoszenia ogrodzeñ.

4. Sprzedawane elementy dwustronnych ogrodzeñ betonowych s¹ koloru piaskowego, szarego (naturalny kolor betonu).
Elementy s¹ przeznaczone do stosowania jako niekonstrukcyjne.
Ogrodzenie to mo¿na stosowaæ wy³¹cznie do wznoszenia ogrodzeñ o maks. wysokoœci 2,16m od poziomu przylegaj¹cego 
terenu.
Podczas prac monta¿owych bezwzglêdnie nale¿y zwróciæ uwagê aby p³yty by³y utrzymywane w pozycji pionowej (nie 
dopuszcza siê przenoszenia p³yt na p³ask).
Zastosowane rozwi¹zania konstrukcyjne umo¿liwiaj¹ szybki i ³atwy monta¿, zarówno we w³asnym zakresie jak i przez 
wyspecjalizowane grupy monterskie posiadaj¹ce doœwiadczenie w tej bran¿y.

5. Nie podlegaj¹ reklamacji i s¹ dopuszczalne:
- ró¿nice w odcieniach p³yt, s³upków betonowych i daszków (nieznaczne) - które nie zale¿¹ od producenta a wp³yw na nie 
maj¹ nastêpuj¹ce czynniki:
kolor kruszyw, temperatura, wilgotnoœæ, itp.
- wyp³ywki - na krawêdziach p³yt i s³upków mog¹ wystêpowaæ tzw. wyp³ywki, które wynikaj¹ z procesu produkcji.
- pory - niewielkich rozmiarów wg³êbienia uwarunkowane procesem produkcji
- woskowate mikropêkniêcia - nie maj¹ce wp³ywu na wartoœci u¿ytkowe
- naloty (wykwity, plamy) - które powstaj¹ na powierzchniach p³yt, s³upków i daszków w wyniku procesu produkcyjnego i 
procesu parowania, a znikaj¹ce na skutek warunków atmosferycznych.
- mechaniczne uszkodzenia (nieznaczne) - otarcia, rysy, odpryski powsta³e podczas za³adunku, transportu i roz³adunku.
Wszystkie wy¿ej wymienione czynniki nie maj¹ wp³ywu na w³asnoœci jak równie¿ na zani¿enie parametrów technicznych i 
eksploatacyjnych wyrobów.
Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za uszkodzenia powsta³e podczas niew³aœciwego roz³adunku i sk³adowania.
Kupuj¹cy zobowi¹zany jest zapoznaæ siê z treœci¹ instrukcji monta¿u dostêpn¹ na stronie www.pref-bet.pl.
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