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GWARANCJA ATLANTIS™
– TWOJE BEZPIECZEŃSTWO
www.atlantisabutment.com

www.dentsplyimplants.com

GWARANCJA
ATLANTIS™

Atlantis
Gdy pracowaliśmy nad systemem Atlantis™,
naszym zamiarem było wykonywanie uzupełnień
opartych na implantach dostosowanych
indywidualnie do każdego pacjenta, za
każdym razem i dla każdego dużego systemu
implantologicznego – wyjątkowych produktów
dla wyjątkowych osób.
Indywidualne łączniki mogą być wykonane z tytanu,
tytanu w kolorze złota lub tlenku cyrkonu w różnych
odcieniach – wybór należy do Ciebie. Możesz nadal
pracować ze swoim systemem implantologicznym.

™

Łącznik oferujący największą swobodę jest
oczywiście objęty też najbardziej wszechstronną
gwarancją. Jeżeli dostawca implantu nie honoruje
swojej gwarancji z powodu zastosowania łącznika
Atlantis™, firma DENTSPLY Implants pokryje
zarówno koszty łącznika, jak i implantu,
więc już nie musisz się ograniczać.

Tytan

Tytan
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GWARANCJA ATLANTIS ™ – WARUNKI
PONIŻSZE WARUNKI GWARANCJI („WARUNKI”) OBEJMUJĄ
ŁĄCZNIKI ATLANTIS™, W TYM ŚRUBY ŁĄCZNIKÓW
(„PRODUKTY”), WYTWARZANE I ROZPROWADZANE PRZEZ
FIRMĘ DENTSPLY Implants LUB DOWOLNEGO CZŁONKA
GRUPY DENTSPLY („DENTSPLY Implants”).
GWARANCJA OKREŚLONA W RAMACH WARUNKÓW JEST
PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DLA KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ
LEKARZY WYKONUJĄCYCH ZABIEG („LEKARZ”) I NIE OBEJMUJE
ŻADNYCH INNYCH OSÓB ANI FIRM, W TYM PACJENTÓW,
PRACOWNI PROTETYCZNYCH ANI POŚREDNIKÓW.

1. OKRESY GWARANCJI
GWARANCJA WYSZCZEGÓLNIONA W NINIEJSZYCH
WARUNKACH JEST UDZIELANA NA NASTĘPUJĄCE OKRESY;
•
•

dożywotnio dla Produktów wykonanych z tytanu, w tym tytanu
w kolorze złota, z wyłączeniem produktów wykonanych
z tlenku cyrkonu;
pięć lat od daty wysyłki z firmy DENTSPLY Implants
dla Produktów wykonanych z tlenku cyrkonu.

2. ZAKRES GWARANCJI
Firma DENTSPLY Implants oferuje następujące korzyści,
podlegające ograniczeniom i wyjątkom opisanym w ramach
niniejszych Warunków:

nie będzie odpowiadać za utracone implanty, ale oferuje
następujące korzyści:
•

•

Wymienione wyżej korzyści to jedyne zobowiązanie firmy
DENTSPLY Implants i jedyne wyrównanie szkody Lekarza
dotyczące Produktów oraz będące przedmiotem niniejszych
Warunków.

3. KWALIFIKACJA ORAZ PROCEDURA ROSZCZENIA
Aby móc skorzystać z gwarancji na niniejszych Warunkach,
Lekarz musi spełnić wszystkie poniższe wymagania:
•

Warunkiem zakwalifikowania jest zgłoszenie roszczeń
gwarancyjnych do firmy DENTSPLY Implants w ciągu
dziewięćdziesięciu dni od daty stwierdzenia wady.
Zgłoszenie powinno być w pełni zgodne z opisaną tu
procedurą. Lekarz powinien skontaktować się
z przedstawicielem lub Działem Obsługi Klienta firmy
DENTSPLY Implants, aby otrzymać formularz roszczenia
oraz instrukcje zwrotu Produktu.

•

Wypełniony formularz roszczenia dokumentujący przyczynę
stwierdzonego niepowodzenia należy wysłać do firmy
DENTSPLY Implants razem z kwestionowanym Produktem
w określonym powyżej czasie. Przed zwrotem do firmy
DENTSPLY Implants wszelkie Produkty muszą być
wysterylizowane.

KORZYŚCI DOTYCZĄCE JAKOŚCI
Jeżeli Produkt ma wady materiałowe lub wykonawcze,
czyli nie spełnia norm jakości firmy DENTSPLY Implants
albo nie odpowiada szczególnym instrukcjom wyrażonym
przed zaprojektowaniem danego Produktu za pośrednictwem
systemu Atlantis™ WebOrder lub formularza zamówienia
Atlantis™, wówczas firma DENTSPLY Implants bez dodatkowej
opłaty ponownie wykona Produkt.

KORZYŚCI CHIRURGICZNE
Firma DENTSPLY Implants ma świadomość tego, że niekiedy
dochodzi do utraty implantu po wykonaniu przez Lekarza
wycisku z poziomu implantu. Firma DENTSPLY Implants

Jeżeli do utraty implantu dojdzie po osadzeniu na nim
Produktu wraz z uzupełnieniem i ich obciążeniu
czynnościowym, wówczas podstawowym obiektem roszczeń
Lekarza dotyczących implantu powinna być firma
dostarczająca implant. Jeżeli jednak firm dostarczająca
implant odmawia honorowania gwarancji na implant
(wyłącznie z powodu zastosowania Produktów), a Lekarz
spełnia kryteria „Kwalifikacji” oraz przestrzega poniższy
„Procedury roszczenia”, wówczas firm DENTSPLY Implants
zwróci Lekarzowi rzeczywiste i możliwe do weryfikacji koszty
zakup implantu zastępczego oraz bez dodatkowych opłat
ponownie wykona Produkt.
Jeżeli do utraty implantu dojdzie przed osadzeniem na nim
Produktu (o ile nie jest to wyraźnie objęte oddzielną
gwarancją systemu implantologicznego ASTRA TECH Implant
System™), wówczas firma DENTSPLY Implants w żadnym
wypadku nie będzie odpowiadać za wymianę implantu.

•	Lekarz przedstawiający zgłoszenie ze względów
chirurgicznych musi dostarczyć następujące elementy:

— dokumentację przypadku oraz dowody na to, że istniały
wskazania do leczenia implantologicznego i że
u danego pacjenta nie było przeciwwskazań do ich
zastosowania,

5. OGRANICZENIA GWARANCJI

•	Lekarz składający roszczenie na tych warunkach musi być
w momencie składania roszczenia na bieżąco rozliczony
z firmą DENTSPLY Implants.

Firma DENTSPLY Implants nie zapewni korzyści wynikających
z niniejszych Warunków, jeżeli:
• niepowodzenie będzie wywołane urazem, wypadkiem
lub inną szkodą spowodowaną przez pacjenta bądź
stronę trzecią,
• utrata implantów nastąpi u pacjentów z uznanymi
przeciwwskazaniami do pomyślnej integracji implantu,
włączając w to między innymi choroby związane
z alkoholizmem, niekontrolowaną cukrzycą i uzależnieniem
od narkotyków, lub

•

•

— dokumentację odmowy honorowania gwarancji przez
firmę dostarczającą implant (wyłącznie z powodu
zastosowania Produktów) i dowód zapłaty/fakturę za
implanty do zwrotu kosztów.

Wszystkie procedury z wykorzystaniem Produktów
(i implantów) – przed, w trakcie i po implantacji
– muszą być przeprowadzane zgodnie z protokołami,
wytycznymi i instrukcjami firmy DENTSPLY Implants
i (jeżeli ma to zastosowanie) innych firm oraz ogólnie
przyjętą praktyką stomatologiczną.

Koszty i ryzyko związane z transportem ponosi Lekarz.
Koszty przesyłki zwrotnej w przypadkach objętych niniejszymi
Warunkami gwarancji poniesie firma DENTSPLY Implants.

4. OGÓLNE OGRANICZENIA GWARANCJI
Ani firma DENTSPLY Implants ani żaden jej przedstawiciel
lub strona trzecia wytwarzająca albo rozprowadzająca Produkt
nie składa w odniesieniu do Produktów żadnych oświadczeń,
nie udziela żadnych gwarancji ani nie podejmuje żadnych
zobowiązań, wyrażonych ani dorozumianych, pisemnych ani
ustnych, w tym (bez ograniczeń) nie udziela żadnych
dorozumianych gwarancji przydatności do sprzedaży, trwałości
lub przydatności do określonego celu, z wyjątkiem gwarancji
określonych w niniejszych Warunkach.
Ponadto w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez
stosowne prawo firma DENTSPLY Implants zrzeka się (w imieniu
swoim i wszelkich swoich przedstawicieli lub stron trzecich, które
wytwarzają bądź rozprowadzają Produkty) wszelkiej
odpowiedzialności dotyczącej utraconych zarobków,
przychodów lub korzyści, niemożności spełnienia przez Lekarza
ogólnie przyjętych standardów praktyki dentystycznej lub
wszelkich innych strat bezpośrednich, pośrednich,
przypadkowych, wtórnych lub wynikających z projektu, składu,
stanu bądź działania Produktów.

niepowodzenie będzie związane z normalnym zużyciem.

Aby uniknąć wątpliwości zaznacza się, że wyszczególnione tu
Warunki, korzyści i wyrównania szkody będą wyczerpujące
w odniesieniu do Produktów i przedmiotu niniejszych Warunków
oraz wykluczają wszelkie inne prawa, korzyści i/lub wyrównania
szkody, takie jak koszty laboratoryjne i koszty zabiegu
klinicznego.

6. Z
 MIANY LUB WYCOFANIE GWARANCJI
Firma DENTSPLY Implants zastrzega sobie prawo do zmiany
lub wycofania niniejszych Warunków w dowolnym momencie
i bez powiadomienia. Żadne inne zmiany ani wycofanie będą
dotyczyły Produktów zastosowanych już u pacjenta i w pełni
opłaconych przez Lekarza przed datą zmiany lub wycofania.

7. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
Gwarancja zapewniona na niniejszych Warunkach będzie
obowiązywać równolegle i dodatkowo do gwarancji i innych
warunków wyszczególnionych w ogólnych warunkach sprzedaży
firmy DENTSPLY Implants.
NINIEJSZE WARUNKI OBOWIĄZUJĄ OD 1 CZERWCA 2010.

