Záruční list
Záruční list výrobku číslo:

???-01

1. Základní záruční lhůta
Základní záruční lhůta na vratové a dveřní systémy zn. TRIDO je 24 měsíců. Záruka platí od data
nákupu za předpokladu dodržování záručních podmínek. V průběhu záruční lhůty odstraní prodávající
veškeré závady prokazatelně vzniklé materiálovou nebo výrobní vadou. Prodávající se zavazuje dle
posouzení vady odstranit vadu výměnou za bezvadný díl, opravou vadného dílu nebo snížením ceny.
Záruční lhůta na náhradní díly je 6 měsíců nejméně však do doby uplynutí základní záruční lhůty.
Ostatní podmínky pro základní záruční lhůtu jsou dány obecně platnými právními předpisy.

2 Prodloužená záruční lhůta
Nad rámec základní záruční lhůty poskytuje prodávající záruční lhůtu 5 let na garážová vrata a
stropní pohon Sommer s tím, že v prodloužené záruční lhůtě si prodávající vyhrazuje právo
rozhodnout zda nahradí vadné zboží za bezvadné, nebo vadné zboží opraví, přičemž náklady na
demontáž, dopravu, zaslání a montáž jdou k tíži objednatele.

Prodloužená záruční lhůta platí pouze při dodržení ročního garančního servisu.
3 Podmínky záruky
Uvedenou záruku lze uplatnit v zemi, v níž bylo zboží zakoupeno a to výhradně prostřednictvím
autorizovanou osobou v rámci distribuční sítě prodávajícího. Nezbytným podkladem pro uplatnění
základní i prodloužené záruky je čitelné originální označení výrobku výrobním číslem, předložení
řádně vyplněného záručního listu včetně záznamů o provádění pravidelného servisu autorizovanou
osobou . Záruka se vztahuje pouze na škody na předmětu dodávky.

Záruku se nelze uplatnit :
-

v případě neodborného uvedení do provozu nebo vadné montáže
při nedbalosti nebo úmyslném poškození, jakož i při zanedbané péči a údržbě
na škody způsobené vnějšími vlivy jako např. působením ohně, vody, solí, zásad, kyselin či
působením živlů
při mechanickém poškození způsobeném nedbalou přepravou a montáží
na vady základní nátěrové barvy nebo jiné povrchové úpravy
na vady vzniklé opravou provedenou nekvalifikovanými osobami
při použití dílů jiných dodavatelů neschválených výrobcem
na díly podléhající běžnému opotřebení

#######
bez pohonu
..…………………………………………………………………………………………………………..............
Výrobní číslo:
???-01
Zákazník :
..…………………………………………………………………………………
Místo instalace : ..…………………………………………………………………………………
Záruční lhůta :
24 měsíců
..………… měsíců
Garanční servis :
každých 12 měsíců
každých ..………… měsíců
Náklady spojené s vysláním technika v případě, že nebude zjištěna žádná porucha nebo nebude
dodržena podmínka záruky , hradí v plné výši objednatel, který nárok na opravu uplatňoval.
Dne : …………………….

Podpis : …………………………….

