gwarancja

Proporcjonalna,
ograniczona gwarancja 50-letnia
Niniejsza gwarancja jest ograniczona wyłącznie do oblicówki
w nakładkę z płyt wiórowych i z włókna oraz oblicówki
panelowej SmartSide® (w tym paneli ze SmartFinish® lub
SilverTech® lub bez nich), gontów, opasek i desek czołowych
okapu, podsufitki oraz Paneli ArmorStrand® („Produktów”)
instalowanych na konstrukcjach na stałe zlokalizowanych
w kontynentalnych Stanach Zjednoczonych, na Alasce,
Hawajach lub w Kanadzie.
1. Z
 akres gwarancji – ograniczona 50-letnia gwarancja
firmy Louisiana-Pacific Corporation (zwanej dalej
„LP”) na włókna
jest udzielana pierwotnemu nabywcy produktu lub
Produktów (zwanemu dalej „Nabywcą”), pierwotnemu
właścicielowi konstrukcji, w której są montowane
Produkty, oraz kolejnemu właścicielowi tejże konstrukcji
(zwanych dalej łącznie „Właścicielem”). Jawne gwarancje
firmy LP nie mogą być przenoszone na jakichkolwiek
następnych właścicieli konstrukcji.
a) Firma LP gwarantuje, że Produkty będą wolne
od: (i) zagrzybienia; (ii) wybrzuszeń oraz (iii) pęknięć,
odarć, rozdzieleń, rozłupań, złuszczeń i pęknięć
warstwy powierzchni impregnowanej żywicą przez
okres 50 lat od daty nałożenia, o ile przechowywanie
produktów, postępowanie z nimi, ich nakładanie,
wykańczanie i konserwowanie odbywać się będzie
zgodnie z instrukcjami LP w zakresie nakładania,
wykańczania i konserwacji obowiązujących w chwili
stosowania produktu.
		Produkty: oblicówka w nakładkę z płyt wiórowych
i panele oblicówki z płyt wiórowych LP SmartSide,
oblicówka w nakładkę z włókna i panele oblicówki
z włókna LP SmartSide oraz panele ArmorStrand
są objęte gwarancją od wybrzuszania w przypadku
montażu na konstrukcji z rozstawem słupków 16 cali,
gdy ich przechowywanie, przewożenie, postępowanie
z nimi oraz ich konserwacja prowadzone będą
zgodnie z odpowiednią instrukcją stosowania firmy
LP. Wybrzuszenie jest definiowane jako odchylenie
od płaszczyzny równe 1/4 cala na długości
nieprzekraczającej 16 cali pomiędzy słupkami. Za
wybrzuszenie nie jest uznawane pofalowanie ze
względu na nierówno postawiony szkielet konstrukcji,
skrzywione lub wygięte słupki, osiadanie fundamentu
lub ściany lub nieprawidłowe łączenie na gwoździe.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE PARAMETRÓW ROBOCZYCH
OBLICÓWKI W NAKŁADKĘ Z WŁÓKNA SERII 76DŁUGOŚCI 16
(SZESNASTU) STÓP NA ALASCE, W KOLUMBII BRYTYJSKIEJ,
NA HAWAJACH, W KALIFORNII PÓŁNOCNEJ NA PÓŁNOC OD
I-80 LUB NA ZACHÓD OD GÓR KASKADOWYCH W STANIE
WASZYNGTON ORAZ W STANACH OREGON I KALIFORNIA.
		NINIEJSZA GWARANCJA NIE OBEJMUJE POWŁOK
NANOSZONYCH NA PRODUKTY SMARTSIDE.
		Produkty: oblicówka w nakładkę z płyt wiórowych
LP SmartSide serii 76 i panele oblicówki z płyt
wiórowych LP SmartSide serii 190 są objęte
gwarancją od wybrzuszania w przypadku montażu
na konstrukcji z rozstawem słupków 24 cali, gdy
ich przechowywanie, przewożenie, postępowanie
z nimi oraz ich konserwacja prowadzone będą
zgodnie z odpowiednią instrukcją stosowania firmy
LP. Wybrzuszenie jest definiowane jako odchylenie
od płaszczyzny równe 3/8 cala na długości
nieprzekraczającej 24 cali pomiędzy słupkami. Za
wybrzuszenie nie jest uznawane pofalowanie ze
względu na nierówno postawiony szkielet konstrukcji,
skrzywione lub wygięte słupki, osiadanie fundamentu
lub ściany lub nieprawidłowe łączenie na gwoździe.
		Firma LP gwarantuje ponadto, że obróbka produktów
podczas ich produkcji odbywała się z zastosowaniem
procesu SmartGuard® z użyciem boranów, celem
zwiększenia ich odporności na uszkodzenia
konstrukcyjne spowodowane przez termity i grzyby.
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b) Ograniczona gwarancja na uszkodzenia przez
gradobicie. Firma LP gwarantuje, że jej produkty
LP® SmartSide® będą odporne na gradobicie pod
warunkiem właściwego montażu i konserwacji,
zgodnie z instrukcją stosowania obowiązującą
w momencie montażu. Uszkodzenia w niniejszej
Ograniczonej gwarancji na uszkodzenia przez
gradobicie są zdefiniowane jako pęknięcie, rozłupanie
lub wgniecenie warstw powierzchni przekraczające
3/8 cala długości lub średnicy i podlegają określonym
poniżej wyłączeniom.
			Zwrot kosztów uszkodzeń produktów SmartSide
przez firmę LP ogranicza się do zadośćuczynienia
przewidzianego w niniejszej Ograniczonej gwarancji
na uszkodzenia przez gradobicie, zaś właściciel jest
zobowiązany przestrzegać procedury określonej
w niniejszej Ograniczonej gwarancji na uszkodzenia
przez gradobicie.
			Wyłączone są następujące szkody:
(i) wszelkie szkody spowodowane przez grad
o średnicy większej niż 1,75 cala;
(ii) wszelkie szkody dotyczące lakierowania roduktów
SmartSide;
(ii) wszelkie urazy i szkody spowodowane przez
uszkodzoneprzezgradobicieproduktyoblicówki
SmartSide.
Procedura, dowód szkód i kwoty należne od LP:
(i) Właściciel najpierw zgłasza szkodę z ubezpieczenia
nieruchomości lub innej stosownej polisy
ubezpieczeniowej z roszczeniem pokrycia kosztów
wymiany lub naprawy uszkodzonej oblicówki.
Dowód takiego zgłoszenia i jego rozpatrzenia przy
odszkodowaniu mniejszym niż pełny koszt wymiany
lub naprawy uszkodzonej oblicówki musi zostać
dostarczony LP, a ponadto właściciel musi oświadczyć,
że nie zgłoszono żadnych innych roszczeń odnośnie
do szkód wyrządzonych przez gradobicie i nie czekają
one na rozpatrzenie.
(ii) Właściciel dostarcza LP zaświadczenia wystawione
przez wiarygodną osobę trzecią, np. Centrum
Prognoz Burzowych Amerykańskiej Narodowej Służby
Oceanicznej i Meteorologicznej (National Oceanic and
Atmospheric Administration Storm Prediction Center,
NOAASPC), że średnica gradu, który spowodował
uszkodzenie produktu SmartSide, nie przekraczała 1,75
cala.
(iii) Po otrzymaniu potwierdzenia, że wpływy z roszczenia
ubezpieczeniowego tytułem naprawy lub wymiany
produktu SmartSide były niewystarczające do
naprawy lub wymiany produktów SmartSide oraz
potwierdzenia, że średnica gradu, który spowodował
uszkodzenie nie przekraczała 1,75 cala, LP wypłaci
właścicielowi kwotę obliczoną w następujący sposób:
			 Kwota należna właścicielowi od LP = A – B + C
			

Gdzie zmienne A, B i C są zdefiniowane następująco:

			A to koszt odtworzenia produktu zdefiniowany jako
aktualna cena sprzedaży za stopę kwadratową tego
samego lub podobnych produktów SmartSide,

w tym samym obszarze geograficznym, w którym
zlokalizowana jest nieruchomość, pomnożona przez
liczbę stóp sześciennych uszkodzonego produktu
SmartSide;
			B to udział własny właściciela w szkodzie
ubezpieczeniowej (jeśli stosuje go ubezpieczyciel)
plus część wypłaty odszkodowania otrzymana przez
właściciela bezpośrednio tytułem uszkodzonych przez
gradobicie produktów SmartSide;
			C to proporcjonalny udział własny w szkodzie
określony poprzez pomnożenie łącznego udziału
własnego stosowanego przez ubezpieczyciela oraz
współczynnika uzyskanego w wyniku podzielenia
kwoty odszkodowania wypłaconego bezpośrednio
tytułem produktów SmartSide przez łączną kwotę
ubezpieczenia wypłaconego tytułem szkód
wyrządzonych przez gradobicie. Jeśli brak jest udziału
własnego, C wynosi zero, zaś jeśli nie ma szkód innych
niż dotyczące produktów SmartSide, współczynnik
wynosi 1 (jeden).
(iv) Kwota należna od LP, obliczona jak powyżej, zostanie
pomniejszona stosownie do schematu określonego
w Części 2 LP® Ograniczonej gwarancji na oblicówkę
i opaskę SmartSide®. Żadne inne koszty poniesione
przez właściciela w związku z uszkodzoną oblicówką,
w tym w szczególności usunięcia i utylizacji oblicówki,
ocieplenia domu czy koszty robocizny, nie będą
zwracane na mocy niniejszej ograniczonej gwarancji.
2.	Środki naprawcze z tytułu naruszenia ograniczonej
jawnej gwarancji na podłoże
 INIEJSZY PUNKT 2 ZAWIERA JEDYNE I WYŁĄCZNE ŚRODKI
N
NAPRAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE NABYWCY LUB WŁAŚCICIELOWI
KONSTRUKCJI, NA KTÓREJ ZOSTAŁ ZASTOSOWANY PRODUKT
LUB PRODUKTY.
 przypadku naruszenia niniejszej ograniczonej jawnej gwarancji
W
(lub jakiejkolwiek gwarancji dorozumianej, której zrzeczenie się
nie nastąpiło tutaj w jakikolwiek inny sposób) firma LP:
a) w ciągu pierwszych 5 lat od daty montażu wypłaci
sumę równą kosztom naprawy lub wymiany
wszelkich produktów (ustalonym przez niezależnego
rzeczoznawcę/program kosztorysowy w zakresie
kosztów budowlanych, jak np. R.S. Means), które nie
spełnią postanowień punktu 1 a) lub 1 b) powyżej bądź
też
b) od 6. do 49. roku od daty montażu wypłaci kwotę
równą wartości podobnego drewnianego zamiennika
(bez kosztów związanych z robocizną lub innych)
pomniejszoną o proporcjonalną amortyzację według
stawki 2,22% rocznie (2,22% w 6. roku, 4,44% w 7. roku
itd.), przez co począwszy od 50. roku kwota wypłacania
z tytułu niniejszej gwarancji będzie równa zeru.
 szelkie spory dotyczące zastosowania gwarancji oraz
W
tego, czy produkty spełniają standardy producenta
w rozumieniu punktu 1 zostaną poddane pod wiążące
rozwiązanie arbitrażowe zgodnie z zasadami arbitrażu
handlowego Amerykańskiego Stowarzyszenia
Arbitrażowego. Jurysdykcja arbitra w zakresie sporu
będzie wyłączna, zaś jego decyzja będzie wiążąca i
niepodlegająca odwołaniu.

3. Wyłączenie innych środków naprawczych
	FIRMA LP W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIE ODPOWIADAĆ
ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE,
WIELOKROTNE, PODLEGAJĄCE PRAWU KARNEMU,
POŚREDNIE ANI WTÓRNE WYNIKAJĄCE Z WSZELKICH WAD
DOSTARCZONEGO PRODUKTU LUB PRODUKTÓW, W TYM
SZKODY MAJĄTKOWE LUB UTRACONE KORZYŚCI.
	W niektórych stanach prawo nie zezwala na wyłączenie lub
ograniczenie szkód przypadkowych lub wtórnych; w takim
wypadku powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie
mieć zastosowania.
4. Wyłączenie wszelkich innych gwarancji, jawnych lub
dorozumianych
a) NINIEJSZA OGRANICZONA, JAWNA GWARANCJA JEST
JEDYNĄ GWARANCJĄ MAJĄCĄ ZASTOSOWANIE DO
NINIEJSZYCH PRODUKTÓW I WYŁĄCZA WSZELKIE
INNE GWARANCJE JAWNE LUB DOROZUMIANE,
W TYM GWARANCJĘ WARTOŚCI RYNKOWEJ LUB
PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO ZASTOSOWANIA,
BĄDŹ WSZELKIE INNE GWARANCJE WYNIKAJĄCE
PODCZAS ZAWIERANIA TRANSAKCJI, PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ LUB REKLAMOWEJ, CHYBA
ŻE GWARANCJE TAKIE WYNIKAJĄ Z WŁAŚCIWYCH PRAW
KONSUMENTA W ZAKRESIE GWARANCJI NA PRODUKTY,
A ICH ZRZECZENIE SIĘ W SPOSÓB ZGODNY Z PRAWEM
NIE JEST MOŻLIWE; W TAKIM PRZYPADKU GWARANCJE
TAKIE PODLEGAJĄ OGRANICZENIU DO MAKSYMALNEGO
ZAKRESU PRZEWIDZIANEGO PRZEZ PRZEPISY TAKIEGO
PRAWA.
 niektórych stanach nie jest dopuszczalne ograniczenie
W
okresu gwarancji dorozumianej, wówczas powyższe
ograniczenia mogą nie mieć zastosowania.
b) NIE SKŁADANO ANI NIE BĘDĄ SKŁADANE ŻADNE
WYRAŹNE GWARANCJE DOTYCZĄCE NINIEJSZEGO
PRODUKTU LUB PRODUKTÓW W ODNIESIENIU DO TYCH
PRODUKTÓW.
5. Określone szkody wyłączone z zakresu gwarancji
	Niniejsza ograniczona jawna gwarancja nie obejmuje ani nie
zapewnia zadośćuczynienia z tytułu szkód wynikających z:

d) uszkodzeń przez termity niewpływających na
konstrukcyjną integralność produktu lub produktów, bądź
e) projektu, konstrukcji lub zastosowania systemu
ściennego, na którym zamontowano Produkty, w tym,
lecz niewyłącznie, wszelkich uszkodzeń lub warunków
wynikających z zastosowania poszycia piankowego;
f) wykorzystania Paneli oblicówki z włókna na domach
lub konstrukcjach prefabrykowanych i produkowanych
przemysłowo.
g) wykorzystania Paneli ArmorStrand na domach lub
konstrukcjach prefabrykowanych i produkowanych
przemysłowo.
h) powłoki wykończeniowej z fakturą nanoszonej na panele
ArmorStrand.
6. Odpowiedzialność nabywcy lub właściciela
 ASTOSOWANIE SIĘ DO OBU WYMAGAŃ OKREŚLONYCH
Z
PONIŻEJ W PUNKTACH ZARÓWNO (a), JAK I (b) STANOWI
WARUNEK DLA OBOWIĄZKÓW FIRMY LP WYNIKAJĄCYCH
Z NINIEJSZEJ GWARANCJI, ZAŚ NIEZASTOSOWANIE SIĘ
DO CO NAJMNIEJ JEDNEJ Z TYCH POZYCJI POWODUJE
UNIEWAŻNIENIE WSZELKICH PRAW, JAKIE WŁAŚCICIEL
I NABYWCA MIELIBY W STOSUNKU DO FIRMY LP:
a) Nabywca lub właściciel wnioskujący o zadośćuczynienie
z tytułu niniejszej gwarancji musi powiadomić firmę
LP, pod numerem podanym poniżej, w ciągu 90 dni od
stwierdzenia potencjalnej niezgodności produktu lub
produktów i przed rozpoczęciem jakiejkolwiek trwałej
naprawy. Powiadomienie powinno zawierać datę
zakończenia montażu produktu lub produktów. Określenie
daty montażu stanowi obowiązek właściciela.
b) Firmie LP należy udzielić 90 dni na dokonanie przeglądu
oblicówki. Nabywca lub właściciel, za stosownym
powiadomieniem, musi umożliwić przedstawicielom
firmy LP wejście na teren posesji i konstrukcji, w której
zastosowano produkt lub produkty, celem dokonania ich
przeglądu.
7. Prawo właściwe
 szelkie kwestie dotyczące znaczenia lub zastosowania
W
niniejszej ograniczonej gwarancji będą rozstrzygane zgodnie
z prawem stanu Tennessee, bez odwoływania się do zasad
wyboru prawa.

a) użycia, przechowywania, stosowania, wykańczania lub
konserwowania niezgodnie z zaleceniami; wprowadzania
zmian w konstrukcji po pierwotnym zastosowaniu
produktu lub produktów; działania siły wyższej w postaci
huraganu, tornada, trzęsienia ziemi, powodzi lub z innej
podobnej przyczyny, na którą firma LP nie ma wpływu;
projektu, zastosowania lub konstrukcji ściany, na której
zastosowano produkt lub produkty; przewożenia,
składowania lub postępowania z produktem lub
produktami przed ich zastosowaniem;

	Niniejsza gwarancja daje jej posiadaczowi szczególne prawa;
posiadacz ten może posiadać również inne prawa, różne w
różnych stanach.

b) nieprzestrzegania w ścisły sposób instrukcji firmy LP
obowiązujących na chwilę pierwotnego zastosowania
w zakresie stosowania, wykańczania lub konserwacji
produktu lub produktów;

Ostrzeżenie według ustawy California Proposition 65:
Korzystanie z tego produktu może prowadzić do kontaktu z pyłem
drzewnym uznawanym w stanie Kalifornia za czynnik rakotwórczy.

c) pęcznienia lub pękania na krawędziach. Tego rodzaju
pęcznienie lub pękanie na krawędziach jest normalnym
zjawiskiem we wszystkich produktach z drewna,
wynikającym z ich rozszerzania się i kurczenia w
następstwie zmian warunków klimatycznych;

Więcej informacji można uzyskać, telefonując do działu obsługi
klienta pod numer (800)450-6106, lub pisząc na adres: LP
Corporation, 414 Union Street Suite 2000, Nashville, TN 37219.
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