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Nuo 1993 m. SIA „PAA“ (toliau – PAA) gamina vonias, praustu-
vus ir dušo padėklus. PAA gamykla yra Latvijoje (Europos 
Sąjungoje). PAA produkcija yra gaminama iš kokybiškų 
medžiagų, atitinkančių ES standartus. Tinkamai prižiūrimus 
gaminius galima naudoti kelias dešimtis metų, todėl PAA 
suteikia 10 metų garantiją.
Garantijos sąlygos:

1 PAA suteikia garantiją, kad jos gaminiai – vonios, dušo 
padėklai ir praustuvai (toliau – gaminiai) yra visiškai funkcion-
alūs, išlaiko formą ir spalvą, jų danga nenusilupa, ant jų 
neatsiranda įtrūkimų ir pūslių (toliau – defektai):
a. 10 metų nuo įsigijimo datos, neatsižvelgiant į įrengimo datą, 
jei gaminys naudojamas namų ūkio sąlygomis;
b. 2 metus nuo įsigijimo datos, jei gaminys naudojamas 
komerciniame ar visuomeninės paskirties objekte (pvz.: 
restoranuose, biuruose, švietimo įstaigose, viešbučiuose, 
apartamentų arba sporto kompleksuose ir kt.).

2. Visi PAA gaminiai turi CE ženklą ir atitinka ES saugumo, 
sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus.

3. Nustačius gaminio defektą, kuris atitinka šios garantijos 
taisykles ir sąlygas, po reikiamos apžiūros gaminys sutaisomas 
arba pakeičiamas. Pakaitinio gaminio savybės (medžiaga, 
dydis, spalva ir kt.) atitiks originalų gaminį, o jei tai bus 
neįmanoma dėl nutrauktos gamybos – tokiu atveju PAA 
pakeis gaminį kitu, atitinkančiu prieš tai buvusio gaminio 
charakteristikas.

4. PAA garantija negalioja:
a. jei gaminio pažeidimą padarė trečioji šalis arba savininkas 
transportavimo, įrengimo, priežiūros teikimo ar remonto metu 
(išskyrus atvejus, kai įrengimo, priežiūros ar remonto 
paslaugas teikė PAA įgaliotas asmuo);
b. jei gaminio pažeidimą sąmoningai ar nesąmoningai padarė 
savininkas dėl netinkamo saugojimo ar naudojimo (pvz.: dėl 
gamtos sąlygų, intensyvios UV spinduliuotės, terminio šoko, 
atsirandančio į šaltą vonią įpylus karštesnio nei 60°C vandens, 
cheminių ar mechaninių pažeidimų ir kt.);
c. jei gaminys yra savavališkai bet kokiu būdu modifikuotas;
c. jei savininkas nepaisė įrengimo ir naudojimo instrukcijų 
nurodymų;
d. jei defektų atsirado dėl išorinių veiksnių, nepriklausančių 
nuo PAA kontrolės (pvz.: elektros tiekimo sutrikimų, prastos 
vandens kokybės, termostato vožtuvo gedimų, žaibo, gaisro, 
potvynio ir kt.).

5. PAA garantija negalioja:
a. natūraliam gaminio nusidėvėjimui (pvz.: paviršiaus 
dangos nusidėvėjimui, įbrėžimams, įspaudimams, spalvos 
pasikeitimui dėl UV spindulių, nusidėvėjusioms tarpinėms, 
vonios pagalvėms ir kt.);
b. nedideliems gaminio paviršiaus pasikeitimams, 
būdingiems natūraliam akmeniui ir nedarantiems įtakos jo 
struktūriniam vientisumui;
c. nelygumams, kurie nėra matomi ir nedaro įtakos 
gaminio naudojimui, apatinėje gaminio pusėje.

6 PAA rekomenduoja patikėti gaminių įrengimą PAA 
įgaliotajam atstovui ar kitam profesionaliam santechnikos 
paslaugų teikėjui.

7. PAA turi teisę nežymiai keisti gaminio išvaizdą ir 
konstrukciją. Leidžiamas ilgio ir pločio nuokrypis yra +/–5 
mm iki 1 m ir +5/–10 mm daugiau nei 1 m gaminio kraštinei.

8. Kreipdamasis dėl garantijos, pirkėjas privalo pateikti 
galiojantį prekės įsigijimo dokumentą ir (arba) PAA 
garantinį taloną.

9 Visas transportavimo ir įrengimo išlaidas, susijusias su 
gaminio pakeitimu pagal šią garantiją, padengia savininkas.

10 Įsigydamas gaminį, savininkas sutinka, kad PAA neprisii-
ma atsakomybės už pažeidimų dydį, viršijantį prekės 
įsigijimo dokumente nurodytą sumą. PAA neprisiima 
atsakomybės už nuostolius, nenumatytus šioje garantijoje:
a. įskaitant atsakomybę už gaminį, kuris netinkamas 
naudoti, prarastą pelną, verslo veiklos nuostolius, savininko 
patirtus nepatogumus ar moralinę žalą, bet tuo neapsiri-
bojant;
b. netiesioginius ir tarpininkavimo nuostolius ir baudas, 
susijusias su gaminio pažeidimais, iš trečiųjų šalių.


