registračný formulár

pre získanie15-ročnej osobitnej záruky
na funkčnosť strešného systému Bramac

Vlastník nehnuteľnosti:
(meno, priezvisko, alebo názov spoločnosti)

e-mail:									

tel.:

Adresa nehnuteľnosti:
ulica:									

č.p.:

obec:									

PSČ:

č. parcely:

, katastrálne územie: 				

(ak ešte nie je adresa)

Adresa pre zaslanie záručného listu (ak nie je zhodná s adresou nehnuteľnosti):
ulica:									

č.p.:

obec:									

PSČ:

Svojím podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil so špecifikáciou strešného systému Bramac nutného pre splnenie
podmienok pre poskytnutie 15-ročnej osobitnej záruky na funkčnosť strešného systému Bramac. Táto špecifikácia je
súčasťou tohto registračného formulára.
Zároveň dávam až do odvolania súhlas podľa zákona č. 428/2002 Z.z. k spracovaniu a zaradeniu mojich osobných
údajov (meno, priezvisko, bydlisko, telefón) do databázy spoločnosti Bramac strešné systémy, spol. s r.o., ktorá sa bude
používať len pre účely spracovania tejto registrácie. Uvedené údaje podliehajú ochrane podľa zákona č. 428/2002
Z.z. a budú využité výhradne spoločnosťou Bramac - strešné systémy, spol. s r.o..

podpis vlastníka

Podmienky platnosti záruky:
Táto osobitná záruka poskytnutá spoločnosťou Bramac sa vzťahuje výlučne na strechy na budovách nachádzajúcich sa na
území Slovenskej republiky. Záruka platí len v prípade, ak boli na streche použité výlučne betónové škridly a tvarovky Bramac, strecha je dostatočne odvetraná a boli použité všetky nevyhnutné prvky strešného systému požadované pre balíčky
strešného príslušenstva Bramac ISTOTA alebo Bramac KOMFORT, pre riešenie poistných hydroizolácii, hrebeňa a nárožia,
odkvapovej hrany, prestupov a úžľabí.
V prípade použitia balíčka Bramac ISTOTA pre nízky sklon od 7° je tento možné použiť len s modelom škridiel Bramac MAX7°.
Zároveň je podmienkou platnosti tejto osobitnej záruky odborná realizácia celého strešného plášťa profesionálnou realizačnou
firmou s dodržaním všetkých príslušných noriem a predpisov, čo potvrdí táto firma vyplnením nižšie uvedeného Prehlásenia.
Prehlásenie realizačnej firmy:
Svojím podpisom potvrdzujem, že strecha bola pokrytá v súlade so všetkými podmienkami spoločnosti Bramac pre poskytnutie 15-ročnej záruky na funkčnosť strešného systému Bramac.
firma:						
IČO:
sídlo firmy:				
model krytiny:
plocha strechy v m2:

dátum pokládky strechy:			

podpis a pečiatka firmy

Nevyhnutné prvky pre uplatnenie 15-ročnej osobitnej záruky na funkčnosť strešného systému Bramac
(vyplní realizátor v konkrétnom stĺpci podľa vybraného strešného balíčka, ak dané detaily strecha obsahuje):

Popis prvkov príslušenstva

Bramac Istota

Bramac Istota
pre nízky sklon od 7o

Bramac KOMFORT

Strešná krytina

ľubovoľná zo sortimentu Bramac

Bramac Max 7o

ľubovoľná zo sortimentu Bramac

Poistné
hydroizolačné fólie

Veltitech 120
Pro Plus
Universal 2S

TOP RU

Clima Plus 2S

Hrebeň a nárožie

Aerofirst
Figaroll Plus

Metalroll

Metalroll

Odkvapová hrana

Ochranná mriežka
Vetrací pás
Odkvapový plech dl. 2,75 m

Ochranná mriežka
Vetrací pás
Odkvapový plech pod fóliu
Odkvapový plech pod škridlu

Combi mriežka
Vetrací pás
Odkvapový plech dl. 2,75m

Prestupy strešným
plášťom DuroVent

pre sanitárne odvetranie
pre kanalizačné odvetranie
pre anténu a satelit
pre odvod spalín

pre sanitárne odvetranie
pre kanalizačné odvetranie
pre anténu a satelit
pre odvod spalín

pre sanitárne odvetranie
pre kanalizačné odvetranie
pre anténu a satelit
pre odvod spalín

Úžľabie

Hliníkový pás úžľabia šírky 500 mm
Hliníkový pás úžľabia šírky 640 mm

Napojenie na krytinu*

Wakaflex

Wakaflex

*Doporučené príslušenstvo, nie je však podmienkou

Hliníkový pás úžľabia šírky 500 mm
Hliníkový pás úžľabia šírky 640 mm
Wakaflex

Ďalšie záručné podmienky

Záruka platí pre strechu, ak bola vyhotovená s originálnymi prvkami strešného systému Bramac. Pokiaľ sa na streche nachádzajú
okrem prvkov strešného systému Bramac aj iné prvky a napojenia (napr. strešné okná, napojenia komína), záruka platí len pre tie
výrobky Bramac, ktorých vadnosť alebo nefunkčnosť nemá svoj pôvod v týchto iných prvkoch.
Pri vyhotovení strechy musia byť súčasne dodržané v čase ukončenia montáže platné a účinné :
• všetky platné normy pre pokrývačské a tesárske práce a normy pre navrhovanie striech (STN 731901)
• všeobecne platné technické predpisy
• pravidlá pre pokrývanie striech vydané Cechom strechárov
• montážne pokyny spoločnosti Bramac (sú k dispozícii na internetovej stránke www.bramac.sk)
V prípade rozporu medzi montážnymi pokynmi Bramac a Pravidlami pre pokrývanie striech vydanými Cechom strechárov majú
prednosť montážne pokyny spoločnosti Bramac. V ostatných prípadoch rozdielu podmienok uvedených pravidiel platia najprísnejšie stanovené podmienky.
Nárok zo záruky si nemožno uplatniť v prípade:
• poškodení zapríčinených chybami projektovej dokumentácie
• poškodení zapríčinených priamo alebo nepriamo zlyhaním spodnej konštrukcie, predovšetkým krovu, alebo sadaním či deformáciou podložia
• poškodení v dôsledku chybného spracovania alebo neodbornej manipulácie, predovšetkým neodborného stúpania po streche
• poškodení v dôsledku mechanických alebo chemických vplyvov
• poškodení v dôsledku zemetrasenia, povodne, požiaru, zásahu bleskom, krupobitia, tlaku zľadovatelého snehu, výbuchu, pádu
letiacich telies, ich častí alebo nákladu, víchrice (s rýchlosťou vyššou ako 75 km/h), zosuvu pôdy, lavíny, zrútenia skál a poškodení zapríčinených udalosťami a javmi spadajúcimi pod vyššiu moc, a preto sa proti nim možno poistiť v rámci bežných poistných podmienok pri poistení budov
• pokládky krytiny, resp. tvaroviek do malty
a naviac v prípade riešenia pre nízky sklon systémom Bramac 7°:
• pokládky strešného systému Bramac 7° v oblastiach so snehovým zaťažením > 2,55 kN/m2
• realizácie úžľabia, strešných okien, integrovaných solárnych zariadení (fotovoltaické panely a termické kolektory)
• nadmorskej výšky väčšej ako 750 m nad morom

Vyplnený formulár zašlite do troch
mesiacov po ukončení strechy
v priloženej obálke
na adresu Bramacu

V prípade vzniku udalosti zakladajúcej nárok na uplatnenie záruky je príslušný vlastník domu povinný bezodkladne po zistení vady
písomne informovať spoločnosť Bramac o vzniku udalosti s uvedením presných okolností, ako i dátumu montáže. K hláseniu
škody treba priložiť kópiu záručného listu a dokladu o kúpe strešného systému.
Pred uskutočnením opravy zlyhávajúceho komponentu musí vlastník domu umožniť spoločnosti Bramac posúdenie objektu.
Práva z tejto záruky prechádzajú na každého ďalšieho vlastníka vyššie menovaného stavebného zámeru bez toho, aby bolo potrebné o tom osobitne informovať spoločnosť Bramac.
Iné nároky ako tie, ktoré garantuje tento záručný list (t. zn. právo na výmenu zlyhávajúcich zložiek strešného systému Bramac
a úhradu nevyhnutných nákladov spojených s výmenou) sú vylúčené.
Spoločnosť Bramac sa touto zárukou zaviaže, že počas záručnej doby vymení na svoje náklady formou dodávky na miesto
umiestnenia strechy Bramac akékoľvek zlyhávajúce prvky strešného systému Bramac a ponesie všetky nevyhnutné miestne
obvyklé náklady na ich výmenu. Touto zárukou nepreberie spoločnosť Bramac zodpovednosť za prípadné následné škody.
Bramac si vyhradzuje právo zrealizovať práce podľa záruky vlastnými zamestnancami alebo prostredníctvom povereného remeselníka. V prípade, že zlyhávajúci výrobok už nie je k dispozícii, Bramac si vyhradzuje právo použiť alternatívny výrobok porovnateľnej kvality.

