
 

DONGBU STEEL CO., LTD. 
POLÜESTERKATETE GARANTIITINGIMUSED 
 
AS DONGBU STEEL CO., LTD. (edaspidi �DONGBU STEEL�) 
garanteerib firmale AS TOODE (edaspidi �OSTJA�), et POLÜESTERVÄRVIGA (�Värv�) 

kaetud kuumtsingitud lehtteras rullis (�Toode�), mida tarnib DONGBU STEEL, vastab 
alljärgnevatele välistele nõuetele: 
 
Värv toodetel, mida Ostja paigaldab ja kasutab nurga all, mis ei ole rohkem kui 75° vertikaalist, 

kümne (10) aasta jooksul alates tarnekuupäevast Korea Vabariigist: 
 

A. Ei kriidistu ASTM-D-659 rohkem kuuendast (6) astmest ASTM-D-659-s määratud 

protseduurist lähtudes; 
B. Ei tuhmu rohkem kui kümne 10E (Hunteri) ühiku võrra ASTM-D-2244-s määratud 

protseduurist lähtudes ning värvihinnangute baasil, mis on tehtud puhastel pindadel, mis 
on vabad igasugusest tolmust, kriidist, oksüdeeritud kattekihist, õlist, rasvast ja kõikidest 

muudest välistest saasteainetest; samas aga arvestades, et tuhmumine ja värvimuutused ei 

pruugi olla ühtlased pindade vahel, mis ei ole ühtlaselt kulunud; ega 
C. Ei mõrane, kooru, ketenda ega murdu lahti sellel määral, et oleks ilmne tavapärasel 

välisvaatlemisel; arvestades, et garantii ei kata sellised mõranemisi, purunemisi ega muid 
defekte Värvis, mis on tekkinud Toote vormimise, paigaldamise või fabrikatsiooni 

käigus. 
 
ANTUD GARANTII PUHUL KEHTIVAD ALLJÄRGNEVAD SÄTTED JA 

TINGIMUSED: 
 

1. Ainus hüvitus antud garantii kohaselt on DONGBU STEELi äranägemisel (i) Toodete 
uuesti värvimine; või (ii) varustamine asendustoodetega (aga mitte paigaldamine) 

Toodete eest, millel oli defektne Värv; või (iii) sellise uuestivärvimise või asendamise 

hüvitamine OSTJA poolt; eeldusel, et taolise hüvituse määr ei tohi mingil juhul ületada 

Toote esialgset ostuhinda; 
2. Uuestivärvitud ja asendatud Tooted on garanteeritud ainult esialgse Garantii kestvuse 

lõpuni, mis kehtis algsetel Toodetel; 
3. DONGBU STEEL ei ole mingil juhul kohustatud tasuma töö eest, mida tehakse 

Toodetega, millel on defektne Värv, kui DONGBU STEEL pole seda spetsiifiliselt ja 
kirjalikult kinnitanud enne tööde sooritamist; 

4. DONGBU STEEL ei vastuta mingil juhul mingisuguste eriliste, kaudsete ega tulenevate 
kahjude eest defektse Värviga Toodete tõttu; 

5. DONGBU STEEL annab käesoleva garantii ainult OSTJALE. Antud Garantii ei ole 
ülekantav ega assigneeritav. OSTJA või tema agendid või esindajad ei tohi väita, nõuda 
ega vihjata ega luba oma kliendil, jaotajatel, paigaldajatel ega töövõtjatel väita, nõuda ega 
vihjata, et antud Garantii laieneks või oleks kohaldatav muudele osapooltele kui OSTJA. 



OSTJA peab hoolitsema selle eest, et iga kolmas osapool, kes toimib eksitavalt, selle 
lõpetaks. Antud tingimust loetakse antud Garantii üheks sisuliseks tingimuseks ning selle 

rikkumine OSTJA poolt vabastab DONGBU STEELi siinloetletud kohustustest; 
6. DONGBU STEELile jääb õigus antud Garantii lõpetada igal ajal ilma kirjaliku 

teatamiseta, väljaarvatud tellimuste suhtes, mis on juba vastu võetud antud Garantii 
kohaselt; 

7. DONGBU STEELil on mõistlik võimalus uurida Tooteid, mille suhtes on esitatud 
defektsusnõue; 

8. OSTJA peab DONGBU STEELi teavitama kirjalikult kolmekümne (30) päeva jooksul, 
kui OSTJA saab teada mõnest defektist, ja nimetatud teates tuleb märkida DONGBU 
STEELi tellimuse number, rullinumber, arvenumber, saatmise kuupäev ja paigaldamise 

kuupäev, kui esitatakse nõue mõne Toote suhtes antud Garantii kohaselt; 
9. OSTJA on ainusvastutus DONGBU STEELi tellimuse numbri, rullinumbri, arvenumbri, 

saatmise kuupäeva ja paigaldamise kuupäeva täpselt määratlemise osas, kui esitatakse 
nõue mõne Toote suhtes antud Garantii kohaselt; 

10. Antud Garantii kehtib ainult toodetele, mis on kasutusel Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, 

Rootsis, Norras, Venemaal ja Valgevenes, ning on spetsiifiliselt piiratud siintoodud 
garantiidega; 

11. Antud Garantii kehtib ainult Toodetele, mis on olnud tavalistes ilmatingimustes, mitte 
muutuvates tingimustes, mis esinevad ookeanist kuni ühe (1) miili kaugusel; 

12. Antud Garantii välistab spetsiifiliselt nõuded, mis lähtuvad defektidest ja puudujääkidest 

Toote kestvusnormides, kui need on põhjustatud vääramatu jõu, langevate esemete, 
väliste jõudude, plahvatuste, tulekahjude, mässude, tsiviilrahutuste, sõjategevuse, 

kiirituse, kahjulike gaaside või aurude, kemikaalide või väliste ainete poolt õhus või 

atmosfääris; ning 
13. Antud Garantiiga ei ole kaetud: 

a. Kahjustused Toodetele või Värvile, mis tulenevad otseselt või kaudselt niiskusest või 

muudest saastainetest, mis kahjustavad Tooteid või Värvi selle ebakohase hoidmise, 
käsitlemise, töötlemise, kujundamise või pakkimise tõttu enne selle paigaldamist. 

b. Veekahjustused Toodetele või Värvile, mis tulenevad otseselt või kaudselt 

kondensatsioonist, mis on tekkinud ebakohase hoidmise, käsitlemise, töötlemise, 

kujundamise või pakkimise tõttu enne selle paigaldamist. 
c. Kahjustused Toodetele või Värvile, mis tulenevad otseselt või kaudselt käsitlemisest, 

töötlemisest, kujundamisest ja/või paigaldamisest. 
 
ANTUD DONGBU STEELI GARANTII ON OSTJA AINSAKS HÜVITUSE NÕUDMISE 
VÕIMALUSEKS NING SEE ON EKSKLUSIIVNE JA ASENDAB KÕIKI MUID 
GARANTIISID, OLGU KAUDSED VÕI SELGESÕNALISED, KIRJALIKUD VÕI 

SUULISED, SEALHULGAS, ILMA PIIRANGUTEGA, TURUSTATAVUSE JA 
KASUTUSKÕLBLIKKUSE GARANTIID, NING DONGBU STEEL EI KANNA 
ÜLALNIMETATU SUHTES MINGISUGUST MUUD VASTUTUST. 
 
 


