ZÁRUÈNÍ LIST
10 let
poskytuje záruku na živièné šindele Tegola Canadese,
dle faktury è. ...............................................

Odbìratel: ...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
Typ:

...........................................

Barva:

...........................................

Množství: ...........................................

V ........................

Datum .........................

Za TEGOLA BOHEMIA spol. s r. o.

Tegola Bohemia spol. s r. o.
Kaštanová 1,
182 00 Praha 1

Záruka
Spoleènost Tegola Bohemia spol. s r.o. (dále jen „dovozce“) poskytuje tímto záruku na nepropustnost, funkèní vlastnosti a výrobní bezzávadnost støešní krytiny
TEGOLA CANADESE typ STANDARD, TRADITIONAL, LIBERTY, GOTHIK, MOSAIK, MASTER, PRESTIGE TRADITIONAL, PRESTIGE COMPACT, PRESTIGE ELITE dle ÈSN EN 544 po
dobu 10 let za pøedpokladu splnìní níže uvedených podmínek:
1)
2)
3)
4)
5)

Byly dodrženy skladovací podmínky vydané spoleèností Tegola Bohemia spol. s r.o.. *
Pokládka krytiny byla provedena v souladu s pøíslušnými ustanoveními ÈSN, které se k dané problematice vztahují.
Pokládka byla provedena v souladu s aktuálními montážními instrukcemi vydanými dovozcem. *
Nosné konstrukce støechy vèetnì bednìní byly provedeny dle pøíslušných ÈSN.
Støešní pláš je odvìtrán dle technologického pøedpisu TEGOLA BOHEMIA. *

Záruka se nevztahuje na vady zpùsobené:
- Špatnou montáží a poškozením materiálu pøi montáži.
- Použitím nesystémových doplòkù støešního pláštì.
- Vnìjšími vlivy ( živelní pohroma, biologické vlivy, hrubé èi nevhodné zacházení s výrobkem, neodborná manipulace aj.).
Oznámení o reklamaci musí být uèinìno kupujícím neprodlenì po zjištìní vady krytiny s uvedením popisu vady, místa vzniku vady a identifikaèních údajù o koupi
zboží umožòujících dovozci urèit u výrobce konkrétní dodávku zboží. Pøi uplatnìní nárokù vyplývajících z tohoto záruèního listu je kupující povinen zajistit dovozci
nebo jím povìøeným osobám odpovídající podmínky pro zjištìní (urèení a posouzení) poruchy zboží.
Nároky kupujícího z vad vzniklých v prùbìhu zákonné záruèní doby (2 roky) se øídí pøíslušnými ustanoveními Obèanského zákoníku v platném znìní a nejsou úpravou
podmínek prodloužené záruèní doby nikterak dotèeny.
(*Technologický postup a skladovací podmínky jsou k dispozici v sídle spoleènosti)
Reklamaèní øád
1.
Postup pøi uplatòování reklamací se obecnì øídí pøíslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku, zejména § 420 a násl.
2.
Sortiment, druh a provedení výrobkù a k nim dodávaných pøíslušenství a doplòkù je uveden v reklamních materiálech a jiných listinách prodávajícího. Provedení a
zobrazení zboží v tìchto listinách je informativní a tyto listiny nelze považovat za pøedlohy èi vzorky.
3.
Zboží odpovídá ÈSN, EN a vnitøním normám výrobce, je vyrobeno a dodáváno v jakosti odpovídající ÈSN-EN 544 (asfaltové šindele s minerální nebo syntetickou nosnou
vložkou).
4.
Zboží a výrobky jsou schváleny autorizovanými certifikaèními ústavy.
5.
Kupující pøebírá zboží pøi dodávce nebo pøi vyskladnìní. Nebezpeèí za škody na zboží pøechází na kupujícího pøevzetím zboží pøi dodávce nebo vyskladnìním a to v den,
kdy je pøevzetí zboží stvrzeno podpisem na dodacím listu.
6.
Prodávající plnì odpovídá za vady zboží v rozsahu požadavkù stanovených pøíslušnými normami za pøedpokladu dodržení požadavkù pro pokrývání støešní krytiny
TEGOLA CANADESE S.p.a., TEGOLA BOHEMIA spol. s r.o., pøi souèasném dodržení platných ÈSN, EN.
7.
Prodávající odstraní vady zboží v termínu dle pøíslušných ustanovení Obchodního zákoníku. Vzhledem k charakteru zboží a technické složitosti vyøešení reklamace je
možno s kupujícím písemnì dohodnout prodloužení této lhùty.
8.
Za vadné zboží se považuje to, které neodpovídá požadavkùm normy ÈSN EN 544.
9.
Zjevné vady je kupující povinen reklamovat nejpozdìji pøi dodávce nebo vyskladnìní a vyznaèit je na dodacím listu. Zjevné vady musí kupující reklamovat pøed
zabudováním do stavby. Pokud bude zboží zabudováno s tìmito vadami, nenese prodávající odpovìdnost za práce spojené s výmìnou zboží. Vzhledem k tomu, že
nejmenší dodatelné množství krytiny je jedno balení, je nutno výslednou potøebu zaokrouhlit smìrem vzhùru na nejbližší vyšší poèet balení dle konkrétního typu
šindele.
10.
Ostatní vady je kupující povinen reklamovat ihned bez zbyteèných odkladù po jejich zjištìní.
11.
Reklamace musí být uplatnìna písemnì v sídle prodávajícího s podrobným popisem reklamované vady s nezamìnitelným uvedením data reklamace spolu s kopií faktury
a dodacího listu za reklamované zboží. Toto sdìlení musí obsahovat identifikaèní údaje o stavbì a zhotoviteli støešního pláštì. Kupující musí rovnìž umožnit
prodávajícímu pøístup na reklamovanou støechu a umožnit pøípadný odbìr vzorkù krytiny a poøízení nutné dokumentace poruchy.
12.
Prodávající nenese odpovìdnost za škody zpùsobené nesprávnou manipulací se zbožím, skladováním výrobku v rozporu se skladovacími podmínkami, nesprávnou
aplikací, živelnými pohromami apod.
13.
Po uplatnìní reklamace prodávající provede posouzení oprávnìnosti reklamace povìøeným pracovníkem. Do té doby je povinen kupující reklamované zboží uložit
oddìlenì a chránit jej pøed dalším poškozením èi znièením.
14.
V pøípadì neoprávnìné reklamace má prodávající nárok na úhradu nákladù spojených s reklamaèním øízením.
15.
U zboží, které bylo prodáno se slevou, se nevztahuje záruka na ty vady, kvùli kterým byla sleva poskytnuta. Na ostatní parametry tohoto zboží se poskytuje záruka v
trvání 24 mìsícù.
16.
Pokud není v tomto reklamaèním øádu stanoveno jinak, platí pøíslušná ustanovení Obchodního a Obèanského zákoníku.
17.
Reklamace se uplatòuje v sídle spoleènosti.

