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ICOPAL KOKYBĖS GARANTIJOS SĄLYGOS    

1. Pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai 

Laiduotojas – Icopal SA. 

Icopal kokybės garantija – garantija suteikiama Icopal SA gaminiams sumontuotiems pastatuose 

kaip viena iš Icopal sistemos dalių arba atskirai. 

Garantijos kortelė – tai kompiuteriu sukurtas dokumentas patvirtinantis Icopal kokybės garantijos 

sąlygas. 

Icopal garantijos duomenų bazė internete – Icopal SA paslauga internete 

(www.gwarancje.icopal.pl) naudojama įsigytų Icopal produktų registracijai, kuriems  taikoma 

Icopal kokybės garantija, norint gauti garantijos kortelę. 

Galimybė gauti Icopal kokybės garantiją – investuotojas ir/ar rangovas. 

Teisės naudotis Icopal kokybės garantija – Investuotojas, rangovas ar esamas pastato savininkas, 

kuris tuo pačiu yra dokumentų savininkas suteikiančių jam/jai gauti Icopal kokybės garantiją. 

 

2. Icopal produktai kuriems taikoma Icopal kokybės garantija 

2.1 Icopal Wulkan kaminų sistemos, 

2.2 Icopal ventiliacinės sistemos. 

 

3. Icopal kokybės garantijos taikymas 

3.1 Icopal kokybės garantijos pagrindinės taikymo sritys: 

a) Icopal SA garantuoja, kad pirkėjo  įsigyti produktai, kuriems taikoma Icopal kokybės 

garantija, išlaikys savo savybes per visą efektyvų garantijos laikotarpį nurodytą Icopal 

kokybės garantijoje, 

b) Icopal kokybės garantija taikoma produkto defektams atsiradusius dėl gamintojo 

atsakomybės, 

c) Icopal kokybės garantija taikoma tik tiems Icopal produktams, kuriuos pirkėjas tinkamai 

transportuoja, saugo ir naudoja pagal instrukcijas ir technologines rekomendacijas, 

d) Icopal kokybės garantija netaikoma įsigytiems montavimo ir įrengimo darbams, 

e) Icopal kokybės garantija taikoma tiks tiems produktams kurie buvo naudojami 

(montuojami, instaliuojami) kaip nurodyta instrukcijoje, atsižvelgiant į techninę informaciją. 

3.2 Taikymo sritis – Icopal Wulkan kaminų sistemos: 

Icopal SA garantuoja, kad sumontuota Icopal Wulkan sistema išlaikys saugaus dūmų šalinimo 

savybes visą garantijos laikotarpį. 

3.3 Taikymo sritis – Icopal ventiliacinės sistemos: 

Icopal SA garantuoja, kad sumontuota ventiliacinė sistema išlaikys ventiliacines savybes visą 

garantijos laikotarpį. 
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4. Icopal kokybės garantijos laikotarpis 

4.1 Icopal kokybės garantijos laikotarpis nurodytas garantijos kortelėje. 

4.2 Kai pirkimas yra registruotas siekiant gauti Icopal kokybės garantiją, garantijos laikotarpis 

prasideda nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos liudijančios apie Icopal produkto įsigijimą. 

 

5. Icopal kokybės garantijos gavimo sąlygos ir teisės 

5.1 Norint gauti Icopal kokybės garantiją pirkimas turi būti užregistruotas Icopal garantijos 

duomenų bazėje internete elektroniniu adresu (www.gwarancje.icopal.pl) ir turi būti išduota 

Icopal garantijos kortelė. 

5.2 Norint gauti Icopal garantijos kortelę: 

a) reikia užsiregistruoti Icopal garantijos duomenų bazėje (www.gwarancje.icopal.pl) per 45 

dienas nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos, liudijančios apie įsigytą Icopal produktą, 

kuriems taikoma Icopal kokybės garantija, 

b) siekiant užsiregistruoti Icopal garantijos duomenų bazėje internete būtina pateikti šią 

informaciją: dokumento (sąskaitos faktūros) numerį su Icopal produktų pirkimo data, PVM 

mokėtojo kodą, įsigytų prekių pavadinimus ir kiekius (kaip nurodyta sąskaitoje faktūroje), 

vardą, pavarde, asmens norinčio gauti Icopal kokybės garantiją adresą, produkto įrengimo 

vietą ir kitus duomenis kurių reikalauja sistema,  

c) Icopal garantijos duomenų bazėje internete registracijos metu būtina pateikti informaciją 

apie įsigytų prekių kiekį ir kitus produktus priklausančius pasirinktai sistemai, pagal pirkimo 

dokumentus (sąskaitą faktūrą) ir techninius reikalavimus, susijusius su pasirinkta sistema, 

d) Icopal garantijos duomenų bazė internete po reikiamos informacijos įvedimo sukurs Icopal 

garantijos kortelę, kurią reikia atsispausdinti ir turėti kartu su Icopal kokybės garantijos 

suteikimo sąlygomis visą garantijos galiojimo laikotarpį, 

e) tuo atveju jei neįmanoma užsiregistruoti Icopal garantijos duomenų bazėje internete dėl 

techninių problemų, susijusių dėl sutrikusios garantijos IT sistemos, garantiją galima gauti 

paskambinus telefonu Lietuvoje +370 5 2 612 513 ir pateikti reikiamus duomenis (tokiu 

atveju Icopal garantijos kortelė bus išsiųsta, garantiją užsakiusiam asmeniui, nurodytu 

elektroniniu paštu). 

Kai pildomas prašymas Icopal kokybės garantijos suteikimui, remiantis aukščiau 

išvardintomis sąlygomis, garantijos laiduotojas turi teisę patikrinti (atlikti patikrinimą) ar c 

dalyje nurodytos sąlygos yra įvykdytos. 

5.3 Pastaba: 

Icopal garantijos duomenų bazė internete nesukurs Icopal garantijos kortelės jei garantijos 

registracija bus vykdoma po 45 dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos įsigytiems 

produktams, kuriems taikoma Icopal kokybės garantija ar kitoms Icopal sistemos dalims.      

 

6. Pretenzijos pateikimo tvarka – galimybė pasinaudoti teisėmis suteiktomis Icopal 

kokybės garantijos 

a) pretenzija gali būti pateikta rangovo, investuotojo ar esamo pastato savininko, kuris taip 

pat yra ir garantijos savininkas, 

b) pretenzija turi būti pateikta raštiškai (registruotu laišku arba pateikta asmeniškai) adresu 

Lietuvoje: Šeimyniškių g. 21b, LT-09200, Vilnius, tel.: +370 5 2612513, fax: +370 5 2615486, 

el. paštas: ltrpa@icopal.com) 
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c) pretenzija turi būti pateikta iškart pastebėjus produkto defektą, ne vėliau kaip per 14 dienų 

nuo defekto pastebėjimo, kitaip garantija bus niekinė ir negaliojanti, 

d) dokumentai pateikiami kartu su pretenzija: 

• dokumentas patvirtinantis produkto pirkimą, kuriems taikoma Icopal kokybės garantija, 

su visais produktais priklausančiais pasirinktai sistemai (produktų specifikacija, jų kiekis 

ir jei produktas buvo įsigytas iš rangovo kartu su montavimo paslaugų specifikacija) 

• Icopal garantijos kortelė 

• Icopal kokybės garantijos suteikimo sąlygos 

• sąskaitos faktūros kopija patvirtinanti produkto pirkimą, kuriems taikoma Icopal kokybės 

garantija, su visais produktais priklausančiais pasirinktai sistemai (taip pat dokumentai 

jei produktai buvo įsigyti su montavimo paslaugomis); 

e) garantijos laiduotojas per 21 dieną nuo pretenzijos pateikimo dienos nusprendžia ir 

informuoja apie garantijos prašymo svarstymo datą, 

f) siekiant gauti teisę į garantiją privaloma leisti garantijos laiduotojui patikrinti produktą ir 

kaip jis buvo naudojamas, siekiant patvirtinti prašymo teisingumą, 

g) nepagrįstos pretenzijos atveju garantijos laiduotojas turi teisę imti mokestį už patirtas 

išlaidas patikrinimo metu, minėto aukščiau esančiame f skyriuje. Garantijos laiduotojas turi 

teisę reikalauti išankstinio mokėjimo padengti kelionės ir apgyvendinimo išlaidoms, siekiant 

užtikrinti patikrinimo išlaidas patirtas garantijos laiduotojo atstovo. Garantijos laiduotojas 

nustato išankstinio mokėjimo sumą. Garantijos laiduotojas gavęs išankstinį mokėjimą gali 

pradėti tyrimo procedūrą,  

h) nepagrįstos pretenzijos atveju garantijos laiduotojas negrąžina išankstinio mokėjimo skirto 

patikrinimo išlaidoms ir jei išlaidos viršija avansinio mokėjimo sumą, garantijos laiduotojas 

turi teisę reikalauti padengti likusią neapmokėtą išlaidų dalį, 

i) jei garantijos laiduotojas patvirtina pretenzijos pagrįstumą, jis pakeičia netinkamą produktą 

į tinkamą arba grąžina sumokėtą sumą už brokuotą/-us produktus savo nuožiūra, taip pat 

grąžinamas išankstinis mokėjimas skirtas patikrinimo išlaidoms, 

j) jei pretenzija yra patvirtinta kaip teisėta ir pagrįsta ir viena iš sąlygų nurodytų skyriuje h 

įvykdyta, asmuo turintis teisę į kompensaciją neturi teisės į kitas pretenzijas, ypač dėl žalos 

atlyginimo, 

k) jei nėra įrodymų dėl aplinkybių išvardintų Icopal kokybės garantijos suteikimo sąlygų 7 

skyriuje Icopal suteikia teisę į garantiją. 

 

7. Garantijos laiduotojo atsakomybės išimtys 

7.1  Pagrindinės išimtys taikomos visoms Icopal produktų grupėms: 

Icopal kokybės garantija negalioja jei: 

a) teisė į garantiją nesuteikiama jei nepateikiami visi reikiami dokumentai išvardinti 6 

paragrafo d skyriuje, 

b) pateikti dokumentai garantijai gauti bus prieštaringi arba neįmanoma perskaityti 

informacijos esančios šiuose dokumentuose, 

c) nebus galima įrodyti, kad Icopal produktai buvo tinkamai transportuojami, sandėliuojami ir 

naudojami kaip nurodyta technologinėse rekomendacijose, 

d) produkto defektas atsirado dėl išorinių veiksnių, o ne dėl produkto broko (stichinių 

nelaimių, mechaninių pažeidimų, įsigijimo klaidos, neteisingo naudojimo), 

e) Icopal produktai buvo sumontuoti (taikyti, instaliuoti) nesivadovaujant statybos 
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reglamentais, technine informacija ar instrukcijomis, 

f) sumontuoti produktai turi matomus gamybos (montavimo) defektus, 

g) patikrinimo metu atskleidžiama, kad kai kurie savarankiški pataisymai ar struktūros 

pakeitimai buvo padaryti neinformavus garantijos laiduotojo. 

7.2  Išimtys taikomos Icopal Wulkan kaminų sistemoms: 

Be nurodytų aplinkybių 7.1. skyriuje garantijos laiduotojas neprisiima jokios atsakomybės dėl 

Icopal kokybės garantijos skirtos Icopal Wulkan kaminų sistemoms jei: 

a) defektai ar pažeidimai atsirado dėl netinkamo paviršiaus (pamato ar konstrukcijos) ten kur 

buvo sumontuota Icopal Wulkan kaminų sistema ar dėl sienų sėdimo ir t.t., 

b) pažeidimus ar įtrūkimus sukėlė tiesioginė liepsna paveikusi keraminius dūmtakius (pvz. 

laikino šildymo metu darbo vietoje, katilo perkaitimo metu ar pažeisto katilo, netinkamai 

įmontuoto vamzdžio į kaminą, trūkstamos kamino sklendės ir t.t.), 

c) nebuvo naudojamasi Icopal Wulkan kaminų sistemų montavimo instrukcija. Montavimo 

instrukcija yra neatskiriama garantijos dalis, 

d) kaminas buvo įrengtas nesilaikant techninių dokumentų, t.y. projekte numatytų statybos 

teisės aktų reikalavimų kaminų sistemoms, 

e) buvo prijungta prie kamino sistemos nesertifikuota ar netinkamos būklės šildymo sistema 

(katilas, židinys), 

f) buvo naudojama nebaigta ar neoriginalių dalių Icopal Wulkan sistema, 

g) nebuvo pridėta prie kamino sistemos indentifikavimo lentelė (su montavimo data, rangovo 

pavadinimu ir t.t.), 

h) kamino tinkamumas nebuvo patikrintas atestuoto dūmtraukių specialisto, 

i) nebuvo atlikti atestuoto dūmtraukių specialisto reguliarūs patikrinimai (kaip reikalauja 

statybos įstatymas) ir reguliarus kamino dūmtakių valymas. 

7.3  Išimtys taikomos Icopal ventiliacinėms sistemoms: 

Be nurodytų aplinkybių 7.1. skyriuje garantijos laiduotojas neprisiima jokios atsakomybės dėl 

Icopal kokybės garantijos skirtos Icopal ventiliacinėms sistemoms jei: 

a) defektai ar pažeidimai atsirado dėl netinkamo paviršiaus (pamato ar konstrukcijos) ten kur 

buvo sumontuota Icopal Wulkan kaminų sistema ar dėl sienų sėdimo ir t.t., 

b) ventiliacinis kanalas buvo įrengtas nesilaikant techninių dokumentų, t.y. projekte numatytų 

statybos teisės aktų reikalavimų ventiliacinėms sistemoms,  

c) ventiliacijos tinkamumas nebuvo patikrintas atestuoto specialisto, 

d) nebuvo atlikti atestuoto specialisto reguliarūs patikrinimai (kaip reikalauja statybos 

įstatymas) ir reguliarus ventiliacinių kanalų valymas. 

 

8.  Ginčų sprendimas 

Jei šalys nesusitaria derybų metu visi ginčai susiję su Icopal kokybės garantija yra sprendžiami 

teisme. 

 


