Ograniczona gwarancja na użytkowanie domowe - podłogi
zewnętrzne Millboard®
The Millboard Company Limited, Castle Court, Bodmin Road, Coventry, CV2 5DB, Anglia
Niniejsza 25-letnia ograniczona gwarancja na deski tarasowe Millboard dotyczy wyłącznie
użytkowania domowego.
Deski tarasowe Millboard produkowane są z bezdrzewnej mieszanki minerałów i żywic
polimerowych, mającej na celu wyeliminowanie wielu wad występujących w produktach z
drewna, gdy są one stosowane w ten sam sposób. Pozwala to na wiele lat użytkowania
desek przy minimalnym nakładzie pracy na konserwację.
Aby aktywować niniejszą gwarancję, należy zarejestrować się na stronie
www.millboard.co.uk w ciągu 90 dni od dokonania zakupu.
--W niniejszej gwarancji poniższe terminy są rozumiane w następujący sposób:
„Kupujący” — pierwszy właściciel Towaru po zmontowaniu. Korzyści płynące z niniejszej
Gwarancji mogą również zostać przeniesione na kolejnego właściciela Towaru, jeżeli
nabędzie on ów Towar w ciągu pięciu lat od daty pierwotnego zakupu.
„Towar” — deski tarasowe marki Millboard produkowane przez firmę Millboard.
„Instrukcja obsługi” — instrukcja montażu produktu Millboard obowiązującą w momencie
montażu Towaru.
„Millboard” — firma The Millboard Company Limited, numer ewidencyjny: 06061318.
„Użytkowanie domowe” — użytkowanie w domu przez jedną rodzinę.
„Gwarancja” — ograniczona gwarancja udzielana Kupującemu przez firmę Millboard zgodnie
z warunkami zawartymi w niniejszym dokumencie.
1) Firma Millboard, pod warunkiem złożenia przez Kupującego wniosku o rejestrację
gwarancji poprzez zalogowanie się i podanie wymaganych informacji na stronie
www.millboard.co.uk w ciągu 90 dni od daty dokonania zakupu, gwarantuje Kupującemu, że
wyłącznie przy normalnym Użytkowaniu domowym przez okres dwudziestu pięciu lat od daty
dokonania zakupu Towar będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych, nie
rozszczepi się wzdłuż linii słojów ani nie będzie gnić od rozkładu grzybów, co ma wpływ
materiałowy na przydatność konstrukcyjną deski tarasowej.
2) Gwarancja udzielana jest przez firmę Millboard z zastrzeżeniem następujących
warunków:
2.1) Firma Millboard nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu niniejszej Gwarancji, o ile
Towar nie zostanie zarejestrowany w ciągu 90 dni od daty pierwotnego zakupu.
2.2) Firma Millboard nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu niniejszej Gwarancji w
odniesieniu do jakiejkolwiek szkody powstałej w wyniku ponownego montażu Towaru.

Oznacza to, że gwarancja jest ważna w odniesieniu do pierwszego montażu Towaru i nie
obejmuje jakiegokolwiek późniejszego montażu. Dotyczy to między innymi przypadków, gdy
Towar jest transportowany w nowe miejsce lub jest ponownie montowany.
2.3) Firma Millboard nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do jakichkolwiek
wad Towaru wynikających z rysunku, projektu lub specyfikacji dostarczonych i/lub
zastosowanych przez Kupującego, ani też w odniesieniu do jakichkolwiek niezgodności z
lokalnymi przepisami budowlanymi.
2.4) Firma Millboard nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do jakichkolwiek
uszkodzeń wynikających z: umyślnego uszkodzenia lub nadużycia; zaniedbania Kupującego
lub osoby trzeciej; nieodpowiedniego użytkowania lub nieodpowiednich warunków;
nieprawidłowego montażu spowodowanego nieprzestrzeganiem wskazówek firmy Millboard
zawartych w Instrukcji obsługi; niestosowania mocowań zalecanych przez firmę Millboard;
zachowania nieodpowiednich odstępów; niewłaściwego użycia lub zmiany/naprawy Towaru
bez pisemnej zgody firmy Millboard; użycia desek zewnętrznych w sposób niezgodny z
przeznaczeniem, jakim jest normalne użytkowanie domowe przez osoby chodzące po nich;
przemieszczenia, odkształcenia lub uszkodzenia jakiejkolwiek ramy pomocniczej, podstawy
montażowej, podpory, przypory, mocowania, poręczy (między innymi) lub spowodowanego
w jakikolwiek inny sposób; wszelkich śladów na powierzchni spowodowanych przez m.in.
buty z kolcami lub jakiekolwiek inne ostre, spiczaste lub poszarpane przedmioty; szorowania
strumieniem wody pod ciśnieniem; działania siły wyższej, uderzenia pioruna, huraganu,
pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, wichury lub innej katastrofy naturalnej; zanieczyszczenia
środowiska lub powietrza oraz złych warunków pogodowych; uszkodzeń spowodowanych
m.in. przez ogień, rozżarzony węgiel z paleniska, grill, kominy itp.; zmian koloru
spowodowanych działaniem warunków atmosferycznych, w tym promieni słonecznych,
czego oznaką może być m.in. blaknięcie i łuszczenie się powierzchni oraz gromadzenie się
na niej zanieczyszczeń; zaplamienia przez obce substancje, w tym m.in. rozpuszczalniki i
oleje; zużycia detali i wyprasek; złamań spowodowanych nieodpowiednim obciążeniem lub
wywołanych innymi czynnikami niż chodzące osoby podczas normalnego użytkowania
domowego; nieprzestrzegania szczegółowych wskazówek zawartych w Instrukcji obsługi
dotyczących przechowywania, cięcia i uszczelniania Towaru.
2.5) Powyższa gwarancja nie obejmuje części, materiałów ani urządzeń, które nie zostały
wyprodukowane przez firmę Millboard. W odniesieniu do takich elementów Kupujący jest
uprawniony jedynie do korzystania ztakiej gwarancji lub rękojmi, jakiej producent tych
elementów udziela firmie Millboard.
3) Reklamację w ramach niniejszej Gwarancji dotyczącą Towaru o nieodpowiedniej jakości
lub niewłaściwym stanie Kupujący powinien zgłosić firmie Millboard na piśmie, dołączając do
niej zdjęcia, dowód zakupu i szczegółowy opis wady, w terminie 30 dni od wykrycia wady
oraz w czasie obowiązywania gwarancji. Firma Millboard i jej przedstawiciele zastrzegają
sobie prawo do przeprowadzenia kontroli Towaru w miejscu montażu (wizyta może być
odpłatna, jeśli roszczenie zostanie odrzucone) lub zażądania przesłania próbki
przypuszczalnie wadliwego produktu. W przypadku zgłoszenia firmie Millboard uzasadnionej
reklamacji któregokolwiek z Towarów zgodnie z niniejszą Gwarancją, firma Millboard może:
3.1) nieodpłatnie ponownie dostarczyć Towar (lub jego część);
3.2) nieodpłatnie naprawić Towar (lub jego część);

3.3) według uznania Millboard zwrócić Kupującemu cenę zakupu Towaru obliczoną zgodnie
z pkt. 6 poniżej, co będzie równoznaczne z brakiem dalszej odpowiedzialności firmy
Millboard wobec Kupującego.
4) Firma Millboard nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, wydatki lub
działania związane z montażem, demontażem, utylizacją i/lub wymianą Towaru.
5) Zgodnie z polityką firmy Millboard dotyczącą nieustannego doskonalenia, specyfikacje
produktów Millboard mogą się zmieniać z biegiem czasu. Zmiany mogą dotyczyć m.in.
wymiarów, kolorów, a także innych właściwości. Jeśli firma Millboard zdecyduje się na
ponowne dostarczenie Towaru zgodnie z pkt. 3.1, ma prawo dostarczyć podobny Towar
zamienny, będący dostępny w danym czasie. Towar zamienny będzie charakteryzował się
jednakową lub lepszą jakością, a jego ilość umożliwi pokrycie całkowitej powierzchni, której
dotyczy wymiana Towaru.
6) W przypadku spełnienia warunków określonych w pkt. 3 powyżej firma Millboard może
zwrócić następujące proporcje kwoty pierwotnego zakupu niezamontowanego Towaru
uznanego za wadliwy, w zależności od długości okresu od daty pierwotnego zakupu do daty
otrzymania reklamacji przez firmę Millboard:
Do 6 lat: 100%
Od 6 do 10 lat: 80%
Od 10 do 14 lat: 60%
Od 14 do 18 lat: 40%
Od 18 do 21 lat: 20%
Od 21 do 25 lat: 10%
7) Firma Millboard nie ponosi odpowiedzialności, z wyjątkiem przypadków śmierci lub
obrażeń ciała spowodowanych zaniedbaniem ze strony firmy Millboard, wobec Kupującego z
tytułu jakiegokolwiek oświadczenia (o ile nie jest to oszustwo) lub jakiejkolwiek dorozumianej
gwarancji, warunku lub jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z prawa powszechnego, lub
na mocy wyraźnych warunków umowy sprzedaży, za utratę zysku lub za jakąkolwiek
pośrednią, szczególną lub następczą stratę lub szkodę, koszty, wydatki lub inne roszczenia
odszkodowawcze w jakiejkolwiek formie (spowodowane zaniedbaniem ze strony firmy
Millboard, jej pracowników, przedstawicieli lub też w inny sposób), które wynikają z
dostarczenia Towaru, jego użycia lub odsprzedaży przez Kupującego, a całkowita
odpowiedzialność firmy Millboard nie przekroczy ceny Towaru niezamontowanego, chyba że
wyraźnie określono inaczej w niniejszej Gwarancji.
8) Niniejsza Gwarancja oraz wszelkie spory lub roszczenia z niej wynikające lub z nią
związane, jej przedmiot lub sformułowanie podlegają prawu Anglii i Walii i są interpretowane
zgodnie z tym prawem. Sądy Anglii i Walii mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania
wszelkich sporów lub roszczeń wynikających z niniejszej gwarancji lub z nią związanych,
nad jej przedmiotem lub sporządzeniem.
9) Niniejsza wersja ograniczonej gwarancji na użytkowanie domowe Millboard dotyczy
zakupów dokonanych między 1 sierpnia 2019 roku a datą zastąpienia niniejszej wersji
wersją późniejszą.
Nr ref.: 19R25B
[KONIEC]

Pięć lat ograniczonej gwarancji - podłogi zewnętrzne
Millboard®
The Millboard Company Limited, Castle Court, Bodmin Road, Coventry, CV2 5DB, Anglia
Deski tarasowe Millboard produkowane są z bezdrzewnej mieszanki minerałów i żywic
polimerowych, mającej na celu wyeliminowanie wielu wad występujących w produktach z
drewna, gdy są one stosowane w ten sam sposób. Pozwala to na wiele lat użytkowania
desek przy minimalnym nakładzie pracy na konserwację.
Aby aktywować niniejszą gwarancję, należy zarejestrować się na stronie
www.millboard.co.uk w ciągu 90 dni od dokonania zakupu.
--W niniejszej gwarancji poniższe terminy są rozumiane w następujący sposób:
„Kupujący” — pierwszy właściciel Towaru po zmontowaniu. Korzyści płynące z niniejszej
Gwarancji mogą również zostać przeniesione na kolejnego właściciela Towaru, jeżeli
nabędzie on ów Towar w ciągu pięciu lat od daty pierwotnego zakupu.
„Towar” — deski tarasowe marki Millboard produkowane przez firmę Millboard.
„Instrukcja obsługi” — instrukcja montażu produktu Millboard obowiązującą w momencie
montażu Towaru.
„Millboard” — firma The Millboard Company Limited, numer ewidencyjny: 06061318.
„Gwarancja” — ograniczona gwarancja udzielana Kupującemu przez firmę Millboard zgodnie
z warunkami zawartymi w niniejszym dokumencie.
1) Firma Millboard, pod warunkiem złożenia przez Kupującego wniosku o rejestrację
gwarancji poprzez zalogowanie się i podanie wymaganych informacji na stronie
www.millboard.co.uk w ciągu 90 dni od daty dokonania zakupu, gwarantuje Kupującemu, że
wyłącznie przy normalnym użytkowaniu przez okres pięciu lat od daty dokonania zakupu
Towar będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych, nie rozszczepi się wzdłuż linii
słojów ani nie będzie gnić od rozkładu grzybów, co ma istotny wpływ na przydatność
konstrukcyjną deski tarasowej.
2) Gwarancja udzielana jest przez firmę Millboard z zastrzeżeniem następujących
warunków:
2.1) Firma Millboard nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu niniejszej Gwarancji, o ile
Towar nie zostanie zarejestrowany w ciągu 90 dni od daty pierwotnego zakupu.
2.2) Firma Millboard nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu niniejszej Gwarancji w
odniesieniu do jakiejkolwiek szkody powstałej w wyniku ponownego montażu Towaru.
Oznacza to, że gwarancja jest ważna w odniesieniu do pierwszego montażu Towaru i nie
obejmuje jakiegokolwiek późniejszego montażu. Dotyczy to między innymi przypadków, gdy
Towar jest transportowany w nowe miejsce lub jest ponownie montowany.

2.3) Firma Millboard nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do jakichkolwiek
wad Towaru wynikających z rysunku, projektu lub specyfikacji dostarczonych i/lub
zastosowanych przez Kupującego, ani też w odniesieniu do jakichkolwiek niezgodności z
lokalnymi przepisami budowlanymi.
2.4) Firma Millboard nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do jakichkolwiek
uszkodzeń wynikających z: umyślnego uszkodzenia lub nadużycia; zaniedbania Kupującego
lub osoby trzeciej; nieodpowiedniego użytkowania lub nieodpowiednich warunków;
nieprawidłowego montażu spowodowanego nieprzestrzeganiem wskazówek firmy Millboard
zawartych w Instrukcji obsługi; niestosowania mocowań zalecanych przez firmę Millboard;
zachowania nieodpowiednich odstępów; niewłaściwego użycia lub zmiany/naprawy Towaru
bez pisemnej zgody firmy Millboard; użycia desek zewnętrznych w sposób niezgodny z
przeznaczeniem, jakim jest normalne użytkowanie przez osoby chodzące po nich;
przemieszczenia, odkształcenia lub uszkodzenia jakiejkolwiek ramy pomocniczej, podstawy
montażowej, podpory, przypory, mocowania, poręczy (między innymi) lub spowodowanego
w jakikolwiek inny sposób; wszelkich śladów na powierzchni spowodowanych przez m.in.
buty z kolcami lub jakiekolwiek inne ostre, spiczaste lub poszarpane przedmioty; szorowania
strumieniem wody pod ciśnieniem; działania siły wyższej, uderzenia pioruna, huraganu,
pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, wichury lub innej katastrofy naturalnej; zanieczyszczenia
środowiska lub powietrza oraz złych warunków pogodowych; uszkodzeń spowodowanych
m.in. przez ogień, rozżarzony węgiel z paleniska, grill, kominy itp.; zmian koloru
spowodowanych działaniem warunków atmosferycznych, w tym promieni słonecznych,
czego oznaką może być m.in. blaknięcie i łuszczenie się powierzchni oraz gromadzenie się
na niej zanieczyszczeń; zaplamienia przez obce substancje, w tym m.in. rozpuszczalniki i
oleje; zużycia detali i wyprasek; złamań spowodowanych nieodpowiednim obciążeniem lub
uderzeń wywołanych innymi czynnikami niż chodzące osoby podczas normalnego
użytkowania; nieprzestrzegania szczegółowych instrukcji zawartych w Instrukcji obsługi
dotyczących przechowywania, cięcia i uszczelniania Towaru.
2.5) Powyższa gwarancja nie obejmuje części, materiałów ani urządzeń, które nie zostały
wyprodukowane przez firmę Millboard. W odniesieniu do takich elementów Kupujący jest
uprawniony jedynie do korzystania z takiej gwarancji lub rękojmi, jakiej producent tych
elementów udziela firmie Millboard.
3) Reklamację w ramach niniejszej Gwarancji dotyczącą Towaru o nieodpowiedniej jakości
lub niewłaściwym stanie Kupujący powinien zgłosić firmie Millboard na piśmie, dołączając do
niej zdjęcia, dowód zakupu i szczegółowy opis wady, w terminie 30 dni od wykrycia wady
oraz w czasie obowiązywania gwarancji. Firma Millboard i jej przedstawiciele zastrzegają
sobie prawo do przeprowadzenia kontroli Towaru w miejscu montażu (wizyta może być
odpłatna, jeśli roszczenie zostanie odrzucone) lub zażądania przesłania próbki
przypuszczalnie wadliwego produktu. W przypadku zgłoszenia firmie Millboard uzasadnionej
reklamacji któregokolwiek z Towarów zgodnie z niniejszą Gwarancją, firma Millboard może:
3.1) nieodpłatnie ponownie dostarczyć Towar (lub jego część);
3.2) nieodpłatnie naprawić Towar (lub jego część);
3.3) według uznania Millboard zwrócić Kupującemu cenę zakupu Towaru obliczoną zgodnie
z pkt. 6 poniżej, co będzie równoznaczne z brakiem dalszej odpowiedzialności firmy
Millboard wobec Kupującego.

4) Firma Millboard nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, wydatki lub
działania związane z montażem, demontażem, utylizacją i/lub wymianą Towaru.
5) Zgodnie z polityką firmy Millboard dotyczącą nieustannego doskonalenia, specyfikacje
produktów Millboard mogą się zmieniać z biegiem czasu. Zmiany mogą dotyczyć m.in.
wymiarów, kolorów, a także innych właściwości. Jeśli firma Millboard zdecyduje się na
ponowne dostarczenie Towaru zgodnie z pkt. 3.1, ma prawo dostarczyć podobny Towar
zamienny, będący dostępny w danym czasie. Towar zamienny będzie charakteryzował się
jednakową lub lepszą jakością, a jego ilość umożliwi pokrycie całkowitej powierzchni, której
dotyczy wymiana Towaru.
6) W przypadku spełnienia warunków określonych w pkt. 3 powyżej firma Millboard może
zwrócić kwotę pierwotnego zakupu niezamontowanego Towaru uznanego za wadliwy.
7) Firma Millboard nie ponosi odpowiedzialności, z wyjątkiem przypadków śmierci lub
obrażeń ciała spowodowanych zaniedbaniem ze strony firmy Millboard, wobec Kupującego z
tytułu jakiegokolwiek oświadczenia (o ile nie jest to oszustwo) lub jakiejkolwiek dorozumianej
gwarancji, warunku lub jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z prawa powszechnego, lub
na mocy wyraźnych warunków umowy sprzedaży, za utratę zysku lub za jakąkolwiek
pośrednią, szczególną lub następczą stratę lub szkodę, koszty, wydatki lub inne roszczenia
odszkodowawcze w jakiejkolwiek formie (spowodowane zaniedbaniem ze strony firmy
Millboard, jej pracowników, przedstawicieli lub też w inny sposób), które wynikają z
dostarczenia Towaru, jego użycia lub odsprzedaży przez Kupującego, a całkowita
odpowiedzialność firmy Millboard nie przekroczy ceny Towaru niezamontowanego, chyba że
wyraźnie określono inaczej w niniejszej Gwarancji.
8) Niniejsza Gwarancja oraz wszelkie spory lub roszczenia z niej wynikające lub z nią
związane, jej przedmiot lub sporządzenie podlegają prawu Anglii i Walii i są interpretowane
zgodnie z tym prawem. Sądy Anglii i Walii mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania
wszelkich sporów lub roszczeń wynikających z niniejszej gwarancji lub z nią związanych,
nad jej przedmiotem lub sporządzeniem.
9) Niniejsza wersja ograniczonej gwarancji na użytkowanie domowe Millboard dotyczy
zakupów dokonanych między 1 sierpnia 2019 roku a datą zastąpienia niniejszej wersji
wersją późniejszą.
Nr ref.: 19C05B
[KONIEC]

