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:
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 preberá

I 5-ROČNÚ ZÁRUKU na solárny kolektor Bramac
typu BSD PRO 4E, 6E, 8E, 10E
Počas tejto doby zabezpečíme bezplatnú dodávku náhradných materiálov namiesto materiálov, ktoré preukázateľne nesplnili
niektorú z požiadaviek noriem EN 12975-1, EN 12975-2, resp. DIN 4757, časť 3+4.
Záručná lehota začína plynúť dňom vystavenia faktúry.
Záručné podmienky:
∫ nákup kolektoru bol doložený nákupným dokladom a týmto záručným listom
∫ montáž kolektoru sa uskutočnila v súlade s návodom na montáž v aktuálnom znení,
∫ solárna zmes musí byť vhodná pre použitie v kombinácii s medeným absorbérom a každých 5 rokov musí byt dokázateťne preskúšaná jej
hodnota pH, pričom táto nesmie klesnúť pod hodnotu 6,5
∫ existuje potvrdenie o riadnom uvedení solárneho zariadenia do prevádzky, ako aj doklady o jeho pravidelnej ročnej kontrole a údržbe
odbomou firmou,
∫ spoločnost Bramac bola o nedostatkoch v rámci záručnej lehoty informovaná bezodkladne po ich zistení,
∫ spoločnost Bramac, resp. ňou poverené osoby, mali možnosť overiť si reklamáciu na mieste.

Dátum registrácie záruky:
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Ručenie za prasknuté sklo, škrabance na skle a za mechanické poškodenia, ako i za poškodenia v dôsledku udalostí vyššej moci a za chyby
a poruchy vzniknuté v dôsledku neodbomej montáže, inštalácie, používania alebo nesprávnej údržby, ako napr. nedostatočná protimrazová
ochrana absorbéra, je vylúčená. Bramac v žiadnom prípade neručí ani za prípadné následné škody. Bramac v rámci tejto záruky nezodpovedá
ani za poškodenie v dôsledku mechanického namáhania, resp. zmien podmienených poveternostnými vplyvmi. Nepatrné zmeny farby, resp.
poškodenia povrchu, ktoré nemajú vplyv na funkčnosť kolektora, taktiež nepredstavujú chybu, za ktorú by spoločnosť Bramac zodpovedala
v rámci tejto záruky.
Lehota pre uplatnenie škody v zmysle zákonných záručných ustanovení začína plynúť nezávisle od vyššie uvedenej záruky odo dňa
namontovania kolektora.
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..
Táto záruka neobmedzuje zákonnú záručnú lehotu.

