
Zgłoszenie rejestracyjne wydłużonej gwarancji instalacji wykonanej w systemie TAUR 

Data zgłoszenia…………………………………………………………. 

Dane inwestora jako właściciela lub współwłaściciela 

Nazwisko i  imię ……………………………………………………………. 

telefon……………………………………………………………………….. 

Mail……………………………………………………………………………. 

Rodzaj obiektu (niepotrzebne skreślić): 

Budynek mieszkalny                 budynek biurowy                       sieć zewnętrzna 

Dane adresowe obiektu 

Ulica ………………………………………………………………………….nr. ……………… 

Miasto ………………………………………………………………………. 

Kod pocztowy …………………………………………………………… 

Rodzaj systemu użytego do instalacji  (niepotrzebne skreślić): 

TAUR PP-R            TAUR PEX 

Opis…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Okres wnioskowanej wydłużonej gwarancji  

5 lat        10 lat 

Numer oferty na system TAUR…………………………………… (dotyczy 10-cio letniej gwarancji) 

Czy instalacja została wykonana na podstawie projektu technicznego 

Tak     Nie 

Opis…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Dane projektanta  

nazwisko i imię…………………………………………………………….. 

nazwa biura projektowego…………………………………………. 

adres e-mail ………………………………………………………………... 

numer telefonu………………………………………………………….. 

 

Dane instalatora 

Numer certyfikatu………………………………………………………. 

nazwisko i imię…………………………………………………………….. 

nazwa firmy ………………………………………………………………… 

adres e-mail ……………………………………………………………….. 

numer telefonu………………………………………………………….. 

Dane kontaktowe kierownika budowy lub kierownika robót 

nazwisko i imię……………………………………………………………. 

nazwa …………………………………………………………………………. 

adres e-mail ……………………………………………………………….. 

numer telefonu…………………………………………………………. 

Dane kontaktowe przedstawiciela Inwestora, który jest osobą upoważnioną z ramienia inwestora do wypełnienia i 

podpisania niniejszego zgłoszenia rejestracyjnego i dokonywania ewentualnych zgłoszeń gwarancyjnych 

nazwisko i imię……………………………………………………………. 

nazwa ……………………………..…………………………………………. 

adres e-mail ……………………………………………………………….. 

numer telefonu………………………………………………………….. 

 

do zgłoszenia należy dołączyć : 

protokół odbioru robót (poświadczony przez Instalatora i Użytkownika/ lub Instalatora z oświadczeniem stron, że 

przedmiotowa instalacja lub dany układ hydrauliczny został wykonany wyłącznie z produktów marki TAUR,  oraz 

zgodnie z wytycznymi Gwaranta, obowiązującymi normami, przepisami i sztuką budowlaną). 

Protokół dostarczono 

Tak     Nie 

Oświadczenia osoby zgłaszającej 

Oświadczam że Inwestor i osoba przez niego upoważniona do kontaktu z Gwarantem, zapoznała się w zakresie 

przedmiotu wydłużonej gwarancji z instrukcją obsługi i użytkowania, wraz z warunkami gwarancyjnymi Systemu 

TAUR, oraz je w pełni zaakceptowały. 

Oświadczam w imieniu Inwestora, że zgłoszony do rejestracji przedmiot wydłużonej gwarancji jest prawnie nabytą 

własnością przez Inwestora w tym, że w ramach zawartych z tego tytułu umów i zobowiązań kupna sprzedaży i usług 

ze strony Inwestora zostały uregulowane należne umownie zobowiązania finansowe wobec dostawców.    

W nawiązaniu do warunków gwarancyjnych Gwaranta, oświadczam że nie będę wnosił /a w ramach 

odpowiedzialności cywilnej żadnych roszczeń wobec uczestników procesu inwestycyjnego w tym Gwaranta z tytułu 

utraconych korzyści, jeżeli wada mogła spowodować przerwy w użytkowaniu budynku, unieruchomienia działalności 

, zmniejszenia wartości obiektu oraz inne powstałe straty i utracone korzyści.  

………………………………………….………………….                                 ………………………………………….…………………. 

Podpis osoby upoważnionej                                                                           Podpis Inwestora 

do stałych kontaktów z gwarantem                                                                    Nazwisko Imię 

                       Nazwisko Imię 

 

 


