AeroDek

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 KVALITU
strešnej krytiny AeroDek
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KR
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RO

Dátum registrácie záruky:

OCEĽOV
Á

t. j. na oceľovú krytinu a ostatné oceľové príslušenstvo AeroDek. Znamená to, že pri obvyklom užívaní a dodržaní podmienok
uvedených na zadnej strane tohto záručného listu nedôjde po dobu 30 rokov k prehrdzaveniu oceľového plechu a vzniku
otvoru cez strešnú krytinu AeroDek.

Záručné podmienky
Dodanej oceľovej krytine AeroDek poskytujeme dodatočnú záruku na prehrdzavenie na dobu 30 rokov (t. j. záruku na to, že vplyvom
poveternostných podmienok nedôjde k prehrdzaveniu oceľového plechu a následnému vzniku otvoru cez oceľové jadro krytiny)
- za predpokladu splnenia nižšie uvedených všeobecných a osobitných predpokladov:
• strešná krytina AeroDek a jej príslušenstvo musí byť zhotovené tak, aby dažďová voda mala možnosť voľne odtekať z povrchu
krytiny
• minimálny sklon strechy pre použitie strešnej krytiny AeroDek je 12°, resp. 15° (podľa modelu)
• strecha je dostatočne odvetraná podľa odporúčania výrobcu
• záruka sa nevzťahuje na krytinu osadenú v miestach s preukázateľne chemicky znečisteným ovzduším, ktoré môže mať
negatívny vplyv na povrch oceľových výrobkov
• montáž a kotvenie strešnej krytiny je vyhotovené podľa montážnej príručky AeroDek za predpokladu použitia originálneho
spojovacieho materiálu AeroDek
• počas montáže musia byť použité len odporúčané nástroje na rezanie a ohýbanie povrchovo upravených plechov bez použitia
brúsok a rezačiek s termickým efektom; kovové úlomky a oceľové špony vzniknuté počas montáže je potrebné dôsledne
odstrániť z povrchu krytiny
• oceľová krytina a príslušenstvo AeroDek sa nedostane do kontaktu s medenými výrobkami, resp. so stekajúcou vlhkosťou, ktorá
bola v kontakte s meďou.
V uvedenej lehote sa zaväzujeme vykonať bezplatnú výmenu poškodenej časti strechy tak, že dodáme bezplatne na miesto
nákupu náhradný tovar a rovnako bezplatne 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 731901 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 šablóny 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
na povinnosti a plnenie v tomto
plechu, ako aj zmeny ich povrchu
nemôžu byť predmetom reklamácie.

BRAMAC – strešné systémy, spol. s r. o. , z týchto záruk sa
záručnom liste výslovne uvedenom. Mechanické poškodenie
pôsobením poveternostných vplyvov nezhoršujúce ich úžitkové
Tento list sa nevzťahuje na vady tovaru v čase dodania, pre

obmedzuje
oceľového
vlastnosti,
ktoré platí

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.

