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RIBOTA GARANTIJA 

1. Ši Ribota garantija nustato garantijos sąlygas, taikomas produktams 
(„Produktas (-ai)“), kuriuos gamina RUBRIG SIA („Gamintojas“). 

 
2. RUBRIG SIA suteikia garantiją, kad tinkamai įrengus ir prižiūrint laikantis 

gamintojo specifikacijų, montavimo instrukcijos ir produkto techninės 
priežiūros gairių, produktas neturės jokių medžiagų ir gamybos defektų 
3 (trejų) metų garantijos laikotarpiu nuo Produkto pardavimo datos 
(„Garantijos laikotarpis “). 

 
3. Jei Produktas neatitinka šios Ribotos garantijos, RUBRIG SIA savo 

nuožiūra: 
a) Pataiso gaminį, kuriame yra gamybos defektų; arba 

b) Pakeičia gaminį, kuriame, kaip įrodyta, yra gamybos defektų. 
 

4. Garantija taikoma tik tuo atveju, jei: 
a) RUBRIG SIA gauna pranešimą raštu apie galimus defektus ne vėliau 
nei per penkiolika (15) dienų po to, kai pirkėjas pirmą kartą apie tai 
sužino; 
b) Produktas buvo laikomas, tvarkomas, pastatytas, sumontuotas, 
eksploatuojamas, prižiūrimas ar kitaip naudojamas pagal gamintojo 
instrukcijas; 
c) Produktas nebuvo naudojamas jokiai kitai paskirčiai, išskyrus tą, 
kuriai jis buvo sukurtas, ir nebuvo sugadintas avarijos metu; 
d) Pirkėjas pats ar per trečiąją šalį neatliko ar nebandė atlikti remonto 
ar taisymo darbų be išankstinio rašytinio Gamintojo sutikimo; 
e) RUBRIG SIA yra suteikta pagrįsta galimybė apžiūrėti aptariamą 
gaminį ir patikrinti, ar jis turi defektų; 
f) RUBRIG gavo pilną Produkto kainos apmokėjimą ar visas mokėtinas 

įmokas. 

 
5. Ši ribota garantija negalioja, jei Produktą suremontuoja ar pakeičia 

asmenys, kurie „RUBRIG SIA“ nėra įgalioti ir patvirtinti atlikti šių darbų. 
 
 



6. Ši garantija neapima nepasitenkinimo, problemų ar kitokio gaminio 
pažeidimo, kurį lemia: 

a) Naudojimas, kuriam produktas nebuvo sukurtas; 
b) Įplyšimai, nudegimai, pjūviai ar pažeidimai dėl netinkamo įrengimo, 
netinkamo naudojimo, ar naudojant netinkamus priežiūros metodus ar 
valymo priemones; 
c) Montavimas ne su tais klijais, kurie yra rekomenduojami; 
d) Neteisinga pastato ir (arba) požeminio pastato konstrukcija; 
e) Kitų rangovų neteisingas instrukcijų vykdymas; 
f) Betono ar asfalto plokštės trūkumai; 
g) Per sausa betono plokštė; 
h) Neteisingų drėgmės ir (arba) garų barjerų įrengimas; 
i) Per didelės skysčio išskyros nuo drėgmės, išsiliejimo, mechaninio 
gedimo, migracijos per plokštę ar sienas arba iš bet kurio kito šaltinio; 
j) Nublukimas dėl saulės spindulių (lauke, įbrėžimai ir ultravioletiniai 
spinduliai gali sukelti normalų paviršiaus spalvos pasikeitimą ir tai pagal 
šią garantiją nėra laikoma defektu); 
k) Pavienių dalių spalvų nublukimas (spalvų skirtumas) dėl natūralios 
gumos skirtumų; 
l) Spalvų neatitikimas tarp pavyzdžių ir (arba) spausdintų iliustracijų ir 
tikrojo produkto; 
m) Visuose užsakymuose, kuriuos RUBRIG priėmė gaminti su EPDM 
gumos granulėmis, naudojama spalvų specifikacija, nustatyta oficialiais 
RAL kodais, kurie nurodyti kiekvieno užsakymo Patvirtinime ir 
Sąskaitoje faktūroje. Tik RAL kodai gali būti naudojami kaip 
rekomendacijos spalvų kontrolei prieš ir po gamybos bei gavus tą 
užsakymą. Bet kokia komunikacija su mūsų klientais ir besidominčiais 
asmenimis, naudojant nuotraukas ar aprašomuosius žodžius, yra tik 
orientacinė ir informacinė. Jokios nuotraukos ar aprašomosios 
formuluotės negali būti naudojamos nustatant tikslią produkto spalvą. 
Tiksli spalva nustatoma pagal oficialius visų produktų, kurių sudėtyje 
yra EPDM gumos granulių, RAL kodus. „RUBRIG“ neprisiima jokios 
atsakomybės už skundus dėl kliento spalvų lūkesčių ir kliento gautų 
gaminių spalvų neatitikimų. 
n) Nusidėvėjimas ar gaminio būklės pablogėjimas, kurio tikimasi 
naudojant ar įrenginio aplinkoje; 
o) Nedideli techninių riebalų likučiai, naudojami gaminant gaminį, 
nėra garantija pagal šią garantiją 

p) Nedideli įpjovimai peiliu pagal šią garantiją nėra laikomi 
trūkumais. 

 
 



7. Ši ribota garantija negalioja, jei nurodytas produktas nebuvo 
instaliuotas pagal diegimo gaires arba jei nurodytas gaminys nebuvo 
prižiūrimas pagal visas RUBRIG SIA specifikacijas. 
 

8. Visų „RUBRIG SIA“ produktų gavimas ir įdiegimas reiškia šios ribotos 
garantijos ir visų jos sąlygų, apribojimų ir atsisakymų priėmimą. 
 

 

APRIBOJIMAI IR ATSISAKYMAI 

 
RUBRIG atsakomybė čia žemiau yra ribojama, kaip nurodyta pirmiau, o 
tai yra vienintelė ir išimtinė RUBRIG SIA pareiga.  
 
Jokiomis aplinkybėmis RUBRIG nebus laikoma atsakinga už vandens žalą 
originalioms grindims ar arti esantiems paviršiams; RUBRIG SIA produktas 
nėra „hidroizoliacinė“ medžiaga.  
 
Jokiomis aplinkybėmis RUBRIG SIA nebus atsakinga už darbo ar bet kokias 
kitas išlaidas, susijusias su bet kokių nurodytų gaminių, kuriems taikoma 
ši ribota garantija, taisymu, pašalinimu, siuntimu, montavimu ar 
pakeitimu, išskyrus tuos atvejus, kurie yra specialiai nurodyti čia. 
 
Ribota garantija galioja tik pirmam įprasto ar pirmos kokybės produkto (-
ų) pirkėjui ir jokiomis aplinkybėmis jo negalima paskirti kam kitam ar 
perleisti. Ribota garantija negalioja mažesnio ar antro pasirinkimo 
produktams. 
 
Ši ribota garantija yra vienintelė RUBRIG SIA suteikiama garantija ir yra 
išsamus ir išskirtinis įsipareigojimų pareiškimas. 
 
Nė vienas RUBRIG SIA atstovas, patikėtinis ar darbuotojas ar kitas asmuo 
nėra įgaliotas prisiimti RUBRIG SIA jokios papildomos atsakomybės už 
RUBRIG SIA produktą, išskyrus aukščiau aprašytus atvejus. 


