Záručný list
Spoločnosť BRAMAC - strešné systémy, spol. s r. o. , so sídlom v Ivanke pri Nitre, 951 12, Mojmírovská 9, IČO: 3 I 37296 I , IČ DPH:
SK2020302537, zapísaná v Obch. reg. Okresného súdu v Nitre, odd. Sro, vl. č. I 0909/N, (ďalej len ako „spoločnosť Bramac”)
vyhlasuje týmto, že poskytuje:

vlastníkovi nehnuteľnosti: ......................................................................................................................................................................................................
(meno, priezvisko, alebo názov spoločnosti)
s adresou nehnuteľnosti:
ulica:

.................................................................................................................................................................... číslo: .................................................

obec:

.................................................................................................................................................................... PSČ: .................................................

č. parcely:

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

katastrálne územie: ..................................................... (ak ešte nie je adresa)

za podmienok nižšie popísaných pre model krytiny .......................................................................................................................................................

30-ROČNÚ ZÁRUKU NA MRAZUVZDORNOSŤ
strešnej krytiny Bramac

t. j. na betónovú škridlu a všetky betónové tvarovky Bramac. V uvedenej lehote plynúcej odo dňa dodania tovaru sa zaväzujeme
vykonať bezplatnú výmenu nefunkčnej alebo znehodnotenej krytiny, ktorá nebude mať preukázateľné vlastnosti na
mrazuvzdornosť v zmysle príslušnej STN EN 490 v znení platnom a účinnom v dobe dodania, a to tak, že dodáme bezplatne na
miesto nákupu náhradný tovar a rovnako bezodplatne vykonáme na naše náklady jeho výmenu na mieste jeho použitia.

Dátum registrácie záruky:

Záručné podmienky
Dodanej betónovej škridle poskytujeme dodatočnú záruku mrazuvzdornosti na dobu 30 rokov (t. j. záruku na to, že vplyvom mrazu
nebude znížená odolnosť strechy proti prenikaniu dažďovej vody) - za predpokladu splnenia nižšie uvedených všeobecných a
týchto osobitných predpokladov:
• strecha je dostatočne odvetraná (t. zn. bol použitý dostatočný počet originálnych odvetrávacích škridiel zodpovedajúci
minimálne počtu odporúčanému fi rmou Bramac v jej technických podkladoch - t. j. minimálne 10 ks odvetrávacích škridiel na
100 m2 plochy strechy)
• škridla bola preukázateľne poškodená mrazom z dôvodu jej vadnosti, a nie inými vplyvmi (ako napr. tlakom snehu, krupobitím...)
• poškodenie škridly vplyvom mrazu bolo bezodkladne písomne ohlásené po tom, ako k nemu došlo so špecifikáciou druhu
poškodenia a dátumu dodávky.
V uvedenej lehote sa zaväzujeme vykonať bezplatnú výmenu takto znefunkčnených alebo znehodnotených škridiel, a to tak, že
dodáme bezplatne na miesto nákupu náhradný tovar a rovnako bezodplatne vykonáme na naše náklady ich výmenu. Akékoľvek
práva a nároky z tejto záruky je možné uplatniť písomnou formou v zmysle právnych predpisov bezodkladne po tom, ako bola
príslušná vada zistená u predajcu alebo realizátora, u ktorého bola škridla zakúpená, za dodržania podmienok ustanovených v
reklamačnom poriadku vydanom spoločnosťou BRAMAC – strešné systémy, spol. s r. o..
Nároky z tejto záruky je možné uplatniť, ak boli zároveň splnené tieto všeobecné podmienky:
• nárok bol včas uplatnený riadne stanoveným postupom a nákup škridly bol doložený nákupným dokladom a týmto záručným
listom
• spoločnosti BRAMAC – strešné systémy, spol. s r.o., bol umožnený prístup k reklamovanému tovaru v mieste jeho montáže
• montáž a osadenie reklamovaných výrobkov boli vykonané odborne v súlade s STN a pokynmi výrobcu
• výrobok bol používaný len na účel, na ktorý je určený a v prostredí, pre ktoré je určený
• výrobok nebol mechanicky poškodený alebo inak poškodený mimoriadnymi vplyvmi prostredia, v ktorom bol použitý (napr.
živelné pohromy alebo pôsobenie neobvyklých klimatických javov a prejavov)
• konštrukcia strechy, na ktorej sú škridly umiestnené, zodpovedá všeobecným statickým požiadavkám
• zhotovenie a pokrytie strechy a jej konštrukcia zodpovedá príslušnej slovenskej norme, resp. obdobnej európskej norme
• k prejavom vád nedošlo v dôsledku použitia neoriginálneho príslušenstva.
Rozsah plnenia zo strany spoločnosti BRAMAC – strešné systémy, spol. s r. o., z týchto záruk sa obmedzuje na povinnosti a
plnenie v tomto záručnom liste výslovne uvedeným. Mechanické poškodenie škridiel, ako aj zmeny ich povrchu pôsobením
poveternostných vplyvov nezhoršujúce ich úžitkové vlastnosti, nemôžu byť predmetom reklamácie. Dočasné výkvety alebo
farebné rozdiely nie sú vadou a záruka sa na ne nevzťahuje. Tento list sa nevzťahuje na vady tovaru v čase dodania, pre ktoré platí
zodpovednosť za vady tovaru tak, ako ju špecifikujú Obchodné dodacie podmienky spoločnosti BRAMAC – strešné systémy,
spol. s r. o.. Akékoľvek iné nároky, najmä nárok na náhradu akýchkoľvek nepriamych alebo následných škôd, ak ich priamo
nestanoví slovenské právo, sú vylúčené. Postúpenie práv a nárokov z tejto záruky je vylúčené.
BRAMAC - strešné systémy, spol. s r. o.

