
1. Ierobežotā garantija nosaka garantijas noteikumus, kas attiecas uz 
uzņēmuma "RUBRIG SIA" ("Ražotājs") ražotajiem produktiem 
("Produkts (i)"). 

2. Uzņēmums "RUBRIG SIA" garantē, ka produkti, kas ir pareizi 
uzstādīti, kuriem tiek veikta tehniskā apkope saskaņā ar Ražotāja 
specifikācijām, produkta uzstādīšanas instrukciju un apkopes 
norādījumiem, būs bez materiālu un ražošanas defektiem garantijas 
perioda laikā, kas ir 3 (trīs) gadi no iegādes datuma ("Garantijas 
periods").  

3. Gadījumā, ja produkts neatbilst šai Ierobežotajai garantijai, 
uzņēmums "RUBRIG SIA" pēc saviem ieskatiem: 
a. veiks produkta remontu, ja tiek pierādīts, ka tam ir ražošanas 
defekts; vai  
b. nomainīs produktu, ja tiek pierādīts, ka tam ir ražošanas 
defekts. 

4. Garantija tiek piemērota tikai tad, ja: 

a) uzņēmums "RUBRIG SIA" saņem rakstisku paziņojumu par 
jebkādiem iespējamiem defektiem ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) 
dienas pēc tam, kad pircējs pirmo reizi par to ir uzzinājis; 

b) produkts ir ticis glabāts, uzstādīts, pieslēgts, lietots, apkopts un 
visādi citādi izmantots saskaņā ar Ražotāja norādījumiem; 

c) produkts ir ticis izmantots tikai paredzētajam mērķim un nav 
ticis iesaistīts nekādos negadījumos; 

d) pircējs nav veicis vai mēģinājis veikt saviem spēkiem vai ar 
trešās puses starpniecību nekādus remontus vai pielāgošanas 
darbus bez Ražotāja rakstiskas piekrišanas saņemšanas pirms 
šādu darbu uzsākšanas; 

e) uzņēmumam "RUBRIG SIA" ir tikusi nodrošināta iespēja 
apskatīt konkrēto Produktu, un uzņēmums ir apstiprinājis, 
ka šis produkts ir bojāts; 

f) uzņēmums "RUBRIG SIA" ir savlaicīgi saņēmis pilnu Produkta 
pirkuma summu vai tā daļu (-as). 

5. Šī Ierobežotā garantija zaudēs spēku, ja Produktu ir 
remontējušas vai nomainījušas personas, kuras nav autorizējis vai 
pilnvarojis uzņēmums "RUBRIG SIA" šādu darbu veikšanai. 

6. Šī garantija nesedz neērtības vai problēmas, vai citus Produkta 
bojājumus, kas radušies turpmāk norādīto iemeslu dēļ: 



a. Produkts ticis izmantots tādam mērķim, kādam tas nav paredzēts;  
b. ieplīsumi, apdegumi, iegriezumi vai bojājumi, kas radušies 

nepareizas uzstādīšanas, nepareizas izmantošanas, nepareizu 
apkopes metožu vai tīrīšanas līdzekļu dēļ; 

c. uzstādīšanai tikušas izmantotas tādas līmes, kuras nav ieteicis 
Ražotājs; 

d. ēkas un/vai pamatnes nepareizas konstrukcijas dēļ;  
e. citi būvuzņēmēji nav ievērojuši savas specifikācijas;  
f. betona vai asfalta plātnes defekti;  
g. betona plātnes pārāk liels sausums;  
h. pareizu mitruma un/vai tvaika izolāciju neuzstādīšana;  
i. pārāk liels mitrums, kas radies mitruma, izliešanas, mehānisko 

bojājumu, iekļūšanas caur plātnēm vai sienām vai no citām 
virsmām dēļ; 

j. izbalēšanas saules ietekmes rezultātā (āra apstākļi, nobrāzumi un 
ultravioletie stari var izraisīt virsmas krāsas normālas izmaiņas, tas 
netiek uzskatīts par defektu šīs garantijas ietvaros); 

k. atsevišķu detaļu krāsas izmaiņas gumijas dabisko īpašību dēļ;  
l. paraugu un/vai drukāto ilustrāciju krāsas neatbilstība reālajam 

produktam;  
m. nodilums vai produkta nolietojums, kas bija paredzams lietošanas 

vai uzstādīšanas vides ietekmes rezultātā; 
  
7. Šī Ierobežotā garantija zaudē spēku, ja norādītā Produkta 
uzstādīšanu nav veikuši sertificēti uzstādītāji, vai norādītajam 
produktam apkope nav tikusi veikta saskaņā ar uzņēmuma "RUBRIG 
SIA" specifikācijām. 

8. Uzņēmuma "RUBRIG SIA" ražoto Produktu pieņemšana un 
uzstādīšana nozīmē, ka tiek pieņemta šī Ierobežotā garantija un visi 
tās noteikumi, nosacījumi, ierobežojumi un atteikšanās.  

 

 
IEROBEŽOJUMI UN ATTEIKŠANĀS  

Uzņēmuma "RUBRIG SIA" atbildība ar šo tiek noteikta saskaņā ar 
iepriekš norādīto, tā ir uzņēmuma "RUBRIG SIA" vienīgais un īpašais 
pienākums.  
  
Nekādos apstākļos uzņēmums "RUBRIG SIA" nebūs atbildīgs par 
ūdens radītajiem bojājumiem sākotnējam grīdas segumam vai 
blakus esošajai zonai; šis uzņēmuma "RUBRIG SIA" ražotais 
produkts nav "ūdensnecaurlaidīgs" materiāls. 



Uzņēmums "RUBRIG SIA" nekādos apstākļos nebūs atbildīgs par darba 
vai citām izmaksām, kas radušās saistībā ar jebkādu norādīto 
produktu, uz ko attiecas šī ierobežotā garantija, remontu, noņemšanu, 
transportēšanu, uzstādīšanu vai nomaiņu, ja vien tas nav skaidri 
norādīts šajā dokumentā.  
Šī ierobežotā garantija ir spēkā tikai sākotnējam pircējam, kurš ir 
iegādājies parastās vai pirmā līmeņa kvalitātes norādīto produktu (s), šī 
garantija nekādos apstākļos nevar tikt piešķirta vai nodota tālāk. Šī 
ierobežotā garantija nav spēkā attiecībā uz zemākas vai otrās šķiras 
produktiem.  

  
Šī ierobežotā garantija ietver vienīgo uzņēmuma "RUBRIG SIA" sniegto 
garantiju, un tas ir pilnīgs un galīgs paziņojums par uzņēmuma 
saistībām.  
  
Neviens uzņēmuma "RUBRIG SIA " pārstāvis, aģents vai darbinieks, kā 
arī neviena cita perona nav pilnvarota uzņemties uzņēmuma "RUBRIG 
SIA" vārdā nekādu papildu atbildību attiecībā uz uzņēmuma "RUBRIG 
SIA" produktiem, izņemot to, kas aprakstīta iepriekš.  


