
1. Gwarant udziela gwarancji na produkt sprzedany przez niego. 
2. Gwarancj! obj"ta jest folia na okre#lony czas dla poszczególnych modeli.
3. Gwarancj! na produkt uwzgl"dniona jest po okazaniu dowodu p$atno#ci 
 za us$ug" oraz rejestracji produktu na stronie www.rivashield.pl
4. Gwarancja obejmuje napraw" lub wymian" folii na ca$ym elemencie je%eli:
- Folia samoistnie odkleja si" od powierzchni i nie jest to spowodowane 
 b$"dn! aplikacj! folii
- Folia samoistnie odkleja si" od powierzchni i nie jest to spowodowane 
 b$"dnym przygotowaniem karoserii do oklejania
- Folia z%ó$k$a od promieniowania UV
- Folia p"k$a od niskich temperatur
- Folia rozwarstwia si"
5. Wadliwy element folii zostanie wymieniony nie pó&niej ni% 30 dni od 
 zg$oszenia wady do Gwaranta
6. Gwarancj! nie s! obj"te uszkodzenia folii powsta$e na skutek:
- obcierki parkingowej
- kolizji
- st$uczki
- ka%dego rodzaju wypadku
- uderzenia
- dzia$ania osób trzecich
- warunków atmosferycznych o wyj!tkowym nasileniu (np. gradobicie, po%ar)
- niew$a#ciwej piel"gnacji pojazdu (np. polerowanie, u%ywanie silnych 
 chemicznie #rodków czyszcz!cych poza skal! PH 6-8
- konserwacji folii chemi! nieprzystosowan! to folii bezbarwnej np. woski 
 naturalne, woski koloryzuj!ce, pow$oki ceramiczne, pow$oki hydrofobowe 
 nie akceptowane przez Gwaranta
 
 Gwarancja nie obejmuje uszkodze' lub odkszta$ce' folii powsta$ych:
 
• na skutek eksploatacji samochodu – wszelkie rysy, rozci"cia, 
 rozdarcia, zadrapania
• w wyniku uszkodzenia pow$oki lakierniczej w szczególno#ci na skutek 
 wcze#niejszego malowania wtórnego uszkodzonych elementów, 
 w miejscach napraw blacharsko-lakierniczych, w miejscach skorodowanych, 
 w miejscach, gdzie pow$oka lakiernicza jest mniejsza ni% 70 mikrometrów



• w wyniku oklejenia lakieru na którym zaaplikowana by!a pow!oka 
 chemiczna typu ceramika, kwarc, wosk, sealant, nie wcze"niej 
 ni# 3 miesi$ce od aplikacji
• w wyniku zatajenia faktu podczas zdawania auta na us!ug% oklejenia 
 o wcze"niejszych zabiegach o których mowa w punkcie powy#ej.

7. Gwarant zaleca mycie auta zgodne z „instrukcj$ mycia auta” 
 dost%pn$ na stronie www.rivashield.pl
8. W przypadku aut po naprawach blacharsko-lakierniczych, lub b!%dnie 
 pomalowanych, gdzie ilo"& lakieru jest za ma!a, istnieje ryzyko uszkodzenia 
 pow!oki lakierniczej ju# podczas aplikacji folii za co gwarant nie ponosi 
 odpowiedzialno"ci.
9. W przypadku, gdy pojazd by! polakierowany wtórnie lub grubo"& 
 lakieru wynosi!a mniej ni# 70 mikrometrów, gwarant nie ponosi 
 odpowiedzialno"ci za uszkodzenia pow!oki lakierniczej przy 
 demonta#u i aplikacji folii
10. Duplikaty karty gwarancyjnej nie s$ wydawane
11. Gwarant mo#e odmówi& gwarancji je#eli karta gwarancyjna 
 nosi "lady przeróbek
12. Gwarancja ulega utraceniu w wypadku niedostosowania si% 
 do poni#szych wymogów:
• Pojazdy po uko'czeniu instalacji folii w okresie zimowym, gdzie 
 temperatury s$ mniejsze ni# 5 stopni Celsjusza, powinny pozosta& 
 przez 24 godziny w studiu zapewniaj$c prawid!owe wyparowanie 
 wilgoci spod folii 
• W przypadku mycia pojazdu foli$ ci"nieniow$ niedozwolone jest 
 w #adnym wypadku przystawianie i mycie z dystansu mniejszego 
 ni# 60cm od folii lub kraw%dzi folii – mo#e to spowodowa& rozci%cie 
 lub poderwanie folii od lakieru.
13. Wymiana folii przys!uguje tylko wtedy je#eli zdaniem gwaranta 
 nie jest mo#liwa jej naprawa
14. Naprawa gwarancyjna przed!u#a gwarancje tylko na element 
 nowo wymienionej folii



15. Gwarancja nie przechodzi na nast!pnego u"ytkownika auta po sprzeda"y, 
 chyba "e zosta# o tym poinformowany gwarant, a nowy u"ytkownik 
 zapozna# si! ze wszystkimi uwagami Gwaranta dotycz$cymi piel!gnacji 
 auta po us#udze oklejenia oraz warunkami gwarancyjnymi 
 w tym dokumencie.
16. Gwarancja obowi$zuje na terenie kraju w którym zosta#a wykonana 
 us#uga aplikacji folii
17. W sprawach nieregulowanych warunkami gwarancyjnymi niniejszego 
 dokumentu zastosowanie maj$ odpowiednie przepisu kodeksy cywilnego 
 oraz innych ustaw chroni$cych prawa konsumenta
18. Gwarancja na oklejenie pojazdu foli$ nie wy#$cza, ani nie zawiesza 
 uprawnie% wynikaj$cych z niezgodno&ci towaru z umow$. Jednocze&nie, 
 niezale"nie od postanowie% zawartych w niniejszej Karcie Gwarancyjnej, 
 W#a&cicielowi pojazdu przys#uguje ochrona prawna wynikaj$ca z r!kojmi 
 za wady 'zyczne i prawne.


