WS Play
Gumowe Maty Przerostowe

GWARANCJA PRODUKTU 5 LAT
Firma WS Wild Strawberry Ltd udziela pięcioletniej gwarancji na produkt WS Play.
Gwarancja udzielana jest od dnia dostarczenia towaru Odbiorcy.
Maty WS Play spełniają kryteria bezpiecznych nawierzchni na place zabaw dla dzieci zgodne z
normą BS EN dla Krytycznej Wysokości Upadku oraz normy DDA (Disability Discrimination Act).
Gwarancja zapewnia darmową wymianę mat, które wykażą wadę materiałową.
Firma WS Wild Strawberry Ltd jest jedynie dystrybutorem Mat WS Play, a gwarancja rozpatrywana jest
zależnie od poprawności instalacji mat, według wytycznych znajdujących się w Instrukcji Montażu Mat
Przerostowych WS Play (plik pdf dostępny na życzenie klienta).
Wyłączone z gwarancji są następujące przypadki:
• Uszkodzenia i wady powstałe w transporcie
• Nieprawidłowa instalacja oraz użytkowanie
• Oderwanie maty od podłoża, do którego mata trwale przylegała
• Uszkodzenie wywołane przez urządzenia mechaniczne
• Kurczenie lub podwijanie maty spowodowane nieprawidłową instalacją
• Nieznaczne zużycie, brudzenie
• Utrata koloru lub przebarwienia wynikające z ekspozycji na promieniowanie UV
• Utrata koloru lub zużycie spowodowane zwiększonym użytkowaniem, np. pod huśtawkami,
zjeżdżalniami lub wokół karuzeli
• Akty wandalizmu
• Użytkowanie niezgodne z definicją „odpowiednie do użycia jako bezpieczna nawierzchnia
przeznaczona dla dzieci”
Bezpieczna wysokość upadku, którą gwarantuje nasz produkt zależna jest od rodzaju podłoża,
na którym maty zostaną ułożone, jego wilgotności i jakości. Po stronie Nabywcy leży obowiązek
upewnienia się, że nasz produkt jest odpowiedni do zastosowania w określonym przypadku.
Maty WS Play zostały przetestowane przez RAPRA zgodnie z normą BSEN 1177 : 1978 na
Krytyczną Wysokość Upadku uzyskując wynik powyżej 3 metrów na podłożu z naturalnej trawy.
(Pełna kopia raportu dostępna na żądanie).
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