
DOKUMENT GWARANCYJNY 
 

IKO Sales International N.V. (IKO) gwarantuje, że dachówki bitumiczne IKO będą wolne od wad  

w wykonawstwie i materiale powodujących przeciek wody w niżej wymienionym okresie dla 

danego rodzaju dachówek. Okres gwarancji zaczyna się od daty zainstalowania dachówek, 

najpóźniej po upływie 6 miesięcy od daty zakupu. 

 

 Nazwa dachówki  Całkowity okres gwarancji  Okres gwarancji platynowej 

            /lata/                /lata/ 

Monarch®    25     10 

Monarch Diamant®   25     10 

Cambridge Xpress®   25     15 

Cambridge Xtreme®   30     15 

Armourglass®   20     10 

Victorian®    20     10 

Diamant®    20     10 

ArmourShield®   20     10 

BiberShield®    15      5 

DiamantShield®   20     10 

Superglass® 3TAB   15      5 

Superglass® Biber   15      5 

 
 

Platynowa gwarancja 

W okresie gwarancji platynowej IKO, wg własnego wyboru, naprawi wadliwe dachówki na swój koszt lub bezpłatnie 

wymieni wadliwe dachówki na nowe, jeżeli stwierdzi, że posiadają one wady produkcyjne powodujące przeciek wody.  

Odpowiedzialność IKO ograniczona jest do wysokości uzasadnionych kosztów wymiany wadliwych dachówek /łącznie  

z kosztami robocizny/.  

IKO nie będzie odpowiedzialne i nie będzie ponosiło kosztów usunięcia istniejącego pokrycia, kosztów obróbek lub  

napraw innych powstałych uszkodzeń lub zniszczeń.  

 

 

Okres pozostały 

Po okresie gwarancji platynowej odpowiedzialność IKO w zakresie naprawy lub wymiany będzie ograniczona 

proporcjonalnie do bieżącej wartości dachówek / z wyłączeniem kosztów robocizny, obróbek, demontażu i wywozu/.  

Bieżącą wartość dachówek oblicza się w ten sposób, że uzasadniony koszt wymiany pomniejszany jest za każdy 

miesiąc wskaźnikami redukcyjnymi ustalonymi w niżej podanej tabeli dla określonego rodzaju dachówki. Łączna 

redukcja wartości dachówek stanowi sumę redukcji wartości z pierwszego i drugiego okresu. 

 

Warunki ważności gwarancji 

Gwarancja obowiązuje jedynie do dachówek ułożonych na dachach o spadku połaci > 20
o
.  

Gwarancja ta obejmuje dachówki ułożone na połaciach o spadkach 15
o
 – 20

o
 tylko wtedy jeżeli podkład pod dachówki 

wykonany jest zgodnie z instrukcją montażu gontów IKO.  

Wszystkie rodzaje dachówek /z wyjątkiem sześciokątnej – Armourshield – Hex, posiadającej folię, którą usuwa się aby 

wyeksponować część pokrytą klejem/ posiadają naniesiony fabrycznie pas klejący i muszą być wystawione na  

działanie promieni słonecznych przy odpowiedniej temperaturze połaci przez kilka lub kilkanaście dni zanim nastąpi  

sklejenie.  

Przy dachach o nachyleniu połaci > 60
o
 należy zachować odpowiedni system przybijania i dodatkowego podklejania.  

Dachówki instalowane jesienią lub zimą mogą nie skleić się aż do następnej wiosny. Dachówki, które nie są 

wystawione na działanie odpowiedniej temperatury na połaci dachu, których pasy klejące zostały zanieczyszczone lub 

które zostały niewłaściwie przybite mogą nigdy się nie skleić. Brak sklejenia w takich przypadkach nie jest wadą 

produkcyjną. 



W przypadku, gdy IKO stwierdzi, że sklejenie nie nastąpiło z powodu wadliwie wyprodukowanych dachówek, IKO 

będzie odpowiedzialne tylko za koszt dachówek zerwanych przez wiatr oraz uzasadniony koszt ręcznego podklejenia 

pozostałych nie sklejonych dachówek. 

 

Gwarancja jest ważna tylko w przypadku odpowiedniej wentylacji pokrycia dachowego i zastosowania się do 

instrukcji montażu gontów IKO.  

   

 

Zawiadomienie o wadach 

 Żądanie naprawy lub wymiany na podstawie niniejszej gwarancji musi być złożone pisemnie do 

IKO Sales International N.V. I.Z. Ravenshout 3815, 3945 Ham, Belgia w terminie 30 dni od ujawnienia się wady 

powodującej przeciek. Do reklamacji powinien być dołączony dowód zakupu oraz próbka wykazująca wadę, która 

spowodowała przeciek wody. 

Jeśli IKO ustali, że  przeciek jest wynikiem wady produkcyjnej wymieni materiał lub dokona zwrotu ceny  zgodnie z 

poprzednimi punktami gwarancji. 

 

 

Ograniczenia 

1.    Niniejsza gwarancja ma zastosowanie w przypadkach, gdy przeciek wody wystąpił  tylko i wyłącznie z powodu  

       wadliwie wyprodukowanych dachówek, a nie z jakiejkolwiek innej przyczyny. 

Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych z jakichkolwiek innych przyczyn w tym w szczególności : 

a. montażem dachówek w sposób niezgodny z drukowaną instrukcją IKO 

b. wyładowaniami atmosferycznymi, wichurą, burzą gradową, pożarem, wybuchem, powodzią, upadkiem na dach 

ciał stałych 

c. dokonywaniem przeróbek dachu po zainstalowaniu dachówek 

d. instalowaniem lub umieszczeniem na dachu jakichkolwiek przedmiotów w tym anten, znaków, reklam, zbiorników 

wody, wentylatorów lub urządzeń klimatyzacyjnych 

e. osiadaniem, zniekształcaniem, opadaniem lub pękaniem konstrukcji lub poszycia dachu, ścian, fundamentów, 

spowodowanym wadą użytego materiału lub przemieszczaniem się po dachu 

f. niedostateczną wentylacją poddasza lub niedostatecznym odprowadzaniem wody z dachu albo nie zapewnieniem 

odpowiedniej szczeliny wentylacyjnej pomiędzy poszyciem dachu, a warstwą izolacji termicznej. Wentylacja musi 

pozwalać na swobodny przepływ powietrza pod poszyciem od okapu do kalenicy. Minimalna powierzchnia 

otworów wentylacyjnych powinna wynosić 1/300 powierzchni ocieplonego dachu. 

 

2. Dodatkowo IKO nie będzie ponosić odpowiedzialności za: 

a. różnice w kolorach lub odcieniach dachówek 

b. zmian w wyglądzie gontów spowodowanych działaniem czynników atmosferycznych, jeżeli zmiany te nie 

powodują przecieku 

c. jakiekolwiek koszty poniesione na naprawy lub wymiany dachówek bez uprzedniego, pisemnego upoważnienia ze 

strony IKO 

 

 

3. IKO nie ponosi odpowiedzialności za różnice kolorystyczne wymienianego materiału w stosunku do materiału 

pierwotnego gdy różnice te są wynikiem dokonanych  zmian w produkcie lub działania czynników 

atmosferycznych. 

 

4. Dachówki Monarch APP zainstalowane na dachach gdzie nie ma wentylacji pod poszyciem są objęte tylko 

okresem gwarancji platynowej. Gwarancja  po upływie platynowego okresu obowiązuje tylko dla dachów  

z należycie wykonaną wentylacją pod poszyciem jak podano w p 1f i spadkiem > 20
o
. 

 

5.    Gwarancja niniejsza nie zawiera odpowiedzialności IKO za szkody wywołane przypadkowo, szkody pośrednie  

i nie pozostające w normalnym związku przyczynowym z zastosowaniem wadliwych dachówek.. 

Obowiązki wynikające z niniejszej gwarancji obciążają IKO i nie zastępuje innych uprawnień z tytułu wad 

dachówek, które mogą mieć zastosowanie wobec innych osób. 

Warunki niniejszej gwarancji nie mogą być przez nikogo zmienione w tym także przez przedstawicieli IKO. 

Przedstawiciele IKO nie mogą podejmować dodatkowych zobowiązań lub przyjmować odpowiedzialności na 

rachunek IKO. 

Niniejsza gwarancja jest ważna tylko w tym kraju i tylko wobec dystrybutora określonego w niniejszym 

dokumencie. 

Ewentualne spory wynikające z niniejszej gwarancji będą rozstrzygane przez sąd w Hasselt w Belgii zgodnie  



z prawem belgijskim. 

 

 

 

 

 

TABELA WSKAŹNIKÓW REDUKCYJNYCH 
 

 

Rodzaj dachówki  całkowity    pierwszy       miesięczny   drugi   miesięczny  

   okres gwarancji okres        wskaźnik  okres  wskaźnik 

  /m-ce/  /m-ce/        redukcyjny   /m-ce/  redukcyjny 

 

Monarch®  300  1-180  1/225  181-300  1/600  

Monarch Diamant® 300  1-180  1/225  181-300  1/600  

Monarch Biber®  300  1-180  1/225  181-300  1/600 

Cambridge®  300  1-180  1/225  181-300  1/600 

Armourglass®  240  1-120  1/150  121-240  1/600 

Victorian®  240  1-120  1/150  121-240  1/600 

Diamant®  240  1-120  1/150  121-240  1/600 

ArmourShield®  240  1-120  1/150  121-240  1/600 

BiberShield®  240  1-120  1/150  121-240  1/600 

DiamantShield®  240  1-120  1/150  121-240  1/600 

Superglass® 3TAB 180  1-120  1/150  121-180  1/300 

Cambridge®  180  1-120  1/150  121-180  1/300 

 

 Przykład: wartość bieżąca dachówki Monarch; 

  po 168 miesiącach = 25% wartości początkowej; 100% - 168:225x100% = 25%   

  po 192 miesiącach  18% wartości początkowej, 100% - (180:225x100% + 12:600x100%) = 18% 

  

 

 

 

 Kraj:__________________________   IKO SALES   

         INTERNATIONAL N.V. 

        I.Z. Ravenshout 3815 

Dystrybutor:____________________   B-3945 Ham, Belgia 
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