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Гарантійний сертифікат №_______ 
Додаткова угода до договору №________ від «__» _________ 20__р. 

Дата видачі «__» _________20__р. 
           Матеріал, на який розповсюджуються умови гарантійного зобов’язання в випадку 

акцепту (далі – Матеріал/Товар) «___________________________», Кількість 

змонтованого матеріалу «_____»м2, гарантійний період складає «__» років, з дати видачі 

даного гарантійного сертифікату, за умови дотримання нижче вказаних основних 

положень. 
 
1. Основні положення гарантії 

1.1 Гарантійним випадком є: порушення гідроізоляційних властивостей Матеріалу в наслідок  виробничого 
дефекту. Не є Гарантійним випадком порушення гідроізоляційних властивостей Матеріалу в наслідок корозії, впливу 
хімічних речовин, солей, механічного пошкодження, порушення Правилами Експлуатації та Обслуговування ПВХ 
мембрани, порушення Правил Проектування та Монтажу ПВХ мембрани. 

1.2 Дана додаткова угода є добровільним зобов’язанням Гаранта. 

1.3 Гарантія  буде вважатися діючою тільки при умові отримання Гарантом підписаного екземпляра 

Гарантії з боку Дилера, що проводив постачання та монтаж Матеріалу та Власника (представника власника) 

Об’єкту. 

1.4 Підписання Дилером Гарантії підтверджує виконання ним або іншою підрядною організацією вимог 

щодо Правил Транспортування та Зберігання ПВХ мембрани, Правил Проектування та Монтажу ПВХ 

мембрани. 

1.5 Підписання даної Гарантії Власником (представником Власника) Об’єкту означає прийняття в 

експлуатацію змонтованого Матеріалу та ознайомлення з Правилами Експлуатації та Обслуговування ПВХ 

мембрани. 

1.6 Гарантія, підписана з боку Дилера та Власника Об’єкту надсилається на підписання Гаранту на 

протязі 30 календарних днів з моменту приймання змонтованого Матеріалу Власником (представником 

Власника) Об’єкту.   Сертифікат вважається дійсним тільки після підписання Гарантом власноручно.  

1.7 Підписання даної Гарантії Гарантом означає, що положення всіх Правил виконано та у нього немає 

зауважень до якості виконання робіт та особливостей будівельної конструкції об’єкту.  

1.8 Вимоги, які перевищують обсяги зобов’язань Гаранта згідно даної Гарантії, можуть бути пред’явлені 

тільки безпосередньо Дилеру або  підрядній організації, що змонтувала Матеріал, в межах існуючих угод з такими 

компаніям та діючого законодавства. 

 

2. Зобов’язання Гаранта 

2.1 При настанні гарантійного випадку Гарант зобов’язується: 

2.1.1 Здійснити заміну або відремонтувати Матеріал в кількості, яка признана непридатною для 

експлуатації та потребує відновлення гідроізоляції. 

2.1.2 При настанні гарантійного випадку на вибір Гаранта приймається рішення стосовно ремонту або 

заміни матеріалів. 

2.2 Після ремонту або заміни Матеріалу Гарантійний період не продовжується (залишається в межах 
затвердженого під час підписання Гарантійного Сертифікату). 

http://www.tetto.ua/


 Сучасна гідроізоляція для сучасного будівництва 
www.tetto.ua (044) 463 67 63  2 
 

 

3. Умови, при виконані яких Гарантійний сертифікат буде дійсним 

3.1 Виконані Правил Транспортування та Зберігання ПВХ мембрани, розміщеними на сайті www.tetto.ua 

3.2 Монтаж виконано у повній відповідності з Правилами Проектування та Монтажу ПВХ мембрани 

розміщеними на сайті www.tetto.ua 

3.3 Власник Об’єкту (представник власника) дотримується Правил Експлуатації та Обслуговування ПВХ 

мембрани, які розміщені на сайті www.tetto.ua 

3.4 Все будівельні або відновлювальні роботи після підписання Гарантійного Сертифікату, в том числі 

встановлення, ремонт та обслуговування обладнання або інших конструкцій на даху (або на інших поверхнях, 

які захищені Матеріалом) Об’єкта, Власник Об’єкта (Представник Власника)  зобов’язаний погоджувати в 

письмовому вигляді з Гарантом. 

 

4. Інформування про настання Гарантійного Випадку 

4.1 Власник об’єкту (Представник Власника) зобов’язаний повідомити Гаранту про факт настання 

Гарантійного випадку в межах даного Сертифікату, шляхом надсилання Заяви в довільній формі на адрес 

електронної пошти info@tetto.ua в найкоротший термін після виявлення Гарантійного випадку, але не 

пізніше 3 (трьох) календарних днів, та належним чином відправити оригінал Заяви за місцем знаходження 

Гаранта не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів.   

4.2 До отримання офіційного рішення Гаранта стосовно Гарантійного Випадку  не проводити ремонтні роботи  

на Об’єкті. 

 

5. Порядок дій при розгляді повідомлення про настання Гарантійного випадку 
В випадку інформування Власником (Представником Власника) по настання Гарантійного випадку згідно 
п.4: 

5.1 Представники Гаранта проводять огляд Матеріалу на Об’єкті, зазначеному в Заяві.  Час огляду 

погоджується з Власником (Представником Власника) та Дилером.  

5.2 В випадках, коли поверх Матеріалу змонтовані інші  матеріали або конструкції, Власник Об’єкту 

(Представник Власника) повинен самостійно за власний рахунок провести демонтаж для проведення належного 

огляду Матеріалу. 

5.3 По результатам огляду та дослідженню пошкоджень Матеріалу оформляється Акт Огляду. Акт 

оформляють та підписують Представники Гаранта за участю представника Власника. В Акті зазначаються 

результати огляду, та зазначається рішення що до настання Гарантійного випадку.  

5.4 В випадку підтвердження представниками Гаранта настання Гарантійного випадку та виконання умов, 

передбачених в пунктах п.3 та п.4., Гарант зобов’язується протягом 30 (тридцяти) календарних днів виконати 

зобов’язання згідно п. 2 даного Сертифікату. 

5.5 У випадку недосягнення домовленостей або незгодою щодо рішення Гаранта, Сторони мають право 

залучити до огляду та надання незалежних висновків компетентного спеціаліста (експерта). 

5.6 Гарант не відшкодовує Власнику Об’єкту вартість Матеріалу та вартість робіт з демонтажу та 

повторного монтажу Матеріалу. 

5.7 Ні при яких обставинах Гарант не несе відповідальність за будь яку шкоду або збитки Власнику 

Об’єкта або Третім Особам, що виникли в наслідок порушень гідроізоляційних властивостей Матеріалу та 

настанням Гарантійного випадку, в тому числі Гарант не відшкодовує Власнику втрачену вигоду, втрату 

прибутку, а також любі інші непрямі та прямі збитки.  

5.8 При будь-яких обставинах відповідальність Гаранта перед Власником по даному Сертифікату 

обмежена сумою ___________________грн. При настанні Гарантійного випадку ліміт відповідальності 

Гаранта зменшується на суму даного випадку. Якщо на момент пред’явлення  наступної вимоги даний ліміт 

вичерпано, Власник втрачає право вимоги до к Гаранта. 

5.9 Максимальна сума відповідальності Гаранта в межах даного Сертифікату протягом першого року 

дії гарантії складає не більше 100% від суми, визначеної в п.5.7. Кожен наступний рік максимальна сума 

відповідальності розраховується за формулою: 

Хо = 100% – N * 100/Y, де Xo – максимальна сума (в процентах), N – кількість гарантійних років, що минули (в 

сторону меншого округлення), Y – загальний гарантійний період (в роках). Якщо на момент пред’явлення 
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наступної вимоги даний ліміт вичерпано (с врахуванням компенсованої суми по попереднім гарантійним 

випадкам), Власник втрачає право вимоги до Гаранта.  

5.10 У випадку неправомірної Заяви (гарантійний випадок не підтверджено при виконанні п. 5.1 та 5.2.)  

Власника по гарантії, Гарант має право припинити дію Гарантійного сертифікату та (або) вимагати 

компенсацію витрат Гаранта на виконання даного пункту. 

5.11 Зобов’язання Гаранта або частина зобов’язань, що залишилась, якщо в межах даного Гарантійного 

сертифікату Гарант виконав частину своїх зобов’язань, можуть бути один раз передані за письмовою згодою 

Третій особі  – Новому Власнику у випадку зміни власника Об’єкту 

 

6. Фінансові умови 

6.1 Вартість послуг Гаранта оплачується Власником при закупівлі Матеріалу у Постачальника або 

Покупця (Дилера), якщо Власник та Покупець є різними особами. 

 

7. Підстави для відмови в Гарантійному відшкодуванню 
Гарант має право відмовитись від виконання своїх зобов’язань при настанні Гарантійного випадку, якщо:  

7.1 Порушено вимоги умов, визначених цим Гарантійним Сертифікатом, зокрема п.3 и п.4. 

7.2 Втрата гідроізоляційних властивостей Матеріалу відбулась в наслідок навмисних або необережних 

дій Третіх лиць, нещасного випадку, в наслідок вандалізму, військових конфліктів, природної катастрофи, в 

том числі пожежі, вибуху, буревію, землетрусу, паводку, удару блискавки, циклону, граду, урагану та інших  

форс-мажорних обставин; 

7.3 Порушення гідроізоляційних властивостей Матеріалу відбулось в результаті втрати цілісності 

Об’єкта  або будівельних конструкцій, в том числі часткової або повної втрати даху, фасадного покриття, 

вікон або дверей, інших конструкцій або пошкоджень від  предметів, що принесено поривом вітру. 

7.4 Порушення гідроізоляційних властивостей Матеріалу відбулось в результаті накопичення 

конденсату в середині конструкції даху в наслідок неправильного її влаштування, або пошкодження чи 

зниження  ефективності пароізоляційних матеріалів. 

7.5 Порушення гідроізоляційних властивостей Матеріалу відбулось в результаті забруднення або 

взаємодії з хімічними розчинами для очищення Матеріалу або в результаті контакту з іншими несумісними 

Матеріалами чи підосновами, які вказані в Правилами Проектування та Монтажу ПВХ мембрани. 

7.6 Порушення гідроізоляційних властивостей Матеріалу відбулось після закінчення Гарантійного 

періоду, незалежно від причин їх виникнення. 

7.7 Звернення Власника Об’єкту (Представника Власника)  до свого постачальника (Дилера) (підрядника, 

іншої особи, що поставив Матеріал, або виконавцю монтаж) з вимогою про стягнення збитків, чи іншими 

вимогами, що ґрунтуються на положеннях  договору поставки або закону, у зв’язку  с настанням випадку, 

подібного на Гарантійний випадок. 

 

8. Інші положення 

8.1 В разі виникнення суперечок по даному Гарантійному Сертифікату люба Сторона зобов’язується  

направити іншій Стороні претензію, оформивши її належним чином. Строк розгляду претензії складає не 

більше 30 (тридцяти) календарних днів. 

8.2 У випадку, коли конфлікт не врегульовано в претензійному порядку, Сторона має право звернутися 

до Господарського Суду України.   
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Покупець         

Дилер:_____________ 

Юридична адреса:____________________ 

______________________/_________________

__/ 

м.п. 

 

Телефон:  

 E-mail: 

Об’єкт:_______________ 

Адреса Об’єкту:_______________________________ 
Площа змонтованого матеріалу на Об’єкті:__________м² 

 

 

 

Постачальник (Гарант) 

ПП «Хімпласт»                                                                                                                                                                                                        

Юридична адреса:__________________________ 

______________________/___________________/ 

м.п. 

 

Телефон:  

 E-mail:                                                                                                                                                                                                                    

 

Власник (або експлуатант) об’єкту -може виступати Покупцем в одній особі  

Юридична адреса:_____________________________ 

___________________________/___________________/ 

м.п. 

 

Телефон: 

E-mail: 
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