záručný list

Spoločnosť BRAMAC – strešné systémy, spol. s r.o., so sídlom v Ivanke pri Nitre, 951 12, Mojmírovská 9, IČO: 31372961,
IČ DPH: SK2020302537, zapísaná v obch. reg. Okresného súdu v Nitre, odd. Sro vl. č. 10909/N, (ďalej aj len „spoločnosť
Bramac“) vyhlasuje, že poskytuje
vlastníkovi nehnuteľnosti:
(meno, priezvisko, alebo názov spoločnosti)

Adresa nehnuteľnosti:
ulica:									

č.:

obec:									

PSČ:

č. parcely:

, katastrálne územie: 				

(ak ešte nie je adresa)

pri splnení všetkých nižšie uvedených podmienok

15-ročnú osobitnú záruku
na funkčnosť strešného systému Bramac
čo znamená, že pri dodržaní stanovených podmienok zrealizovaný strešný systém Bramac bude po uvedenú dobu spĺňať
funkciu strechy odolnej voči v danom mieste obvyklým poveternostným podmienkam a dažďovej vode,
t.j., že škridly a predpísané doplnky systému Bramac zotrvajú na streche na svojom pôvodnom mieste a budú chrániť nižšie
položené priestory, konštrukcie, alebo stavebné prvky pred permanentným poškodzovaním v dôsledku pôsobenia poveternostných vplyvov a dažďovej vody.
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 strechy a celého strešného plášťa profesionálnou realizačnou firmou s dodržaním všetkých príslušných noriem a predpisov (sú vymenované na opačnej strane tohto
záručného listu).
Záručný list je vydaný spoločnosťou Bramac – strešné systémy na základe Registračného formulára vyplneného a podpísaného realizačnou firmou.
Uvedená záruka je platná následne po dokončení strechy dňom:

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
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 zaväzuje, 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 nepreberá 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.
BRAMAC – strešné systémy, spol. s r.o.

