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Priemysel

REHAU - ZÁRUKA
na nami vyrobené rúrky a tvarovky RAUPIANO PLUS.

Investor: .......................................................................................................................................................................................................
Stavebný projekt: ..........................................................................................................................................................................................
Spôsob využitia: . ..........................................................................................................................................................................................
Architekt: .....................................................................................................................................................................................................
Projektant / proj. kanelária: . ..........................................................................................................................................................................
Odborná kúrenárska firma: ............................................................................................................................................................................
Odborná inštalačná firma: .............................................................................................................................................................................
Dátum uvedenia do prevádzky: ......................................................................................................................................................................

Týmto potvrdzujeme, že rúrky RAUPIANO PLUS boli inštalované a uvedené do prevádzky v horeuvedenej stavbe podľa platných projektových,
stavebno-montážnych a prevádzkových predpisov firmy REHAU.

....................................................................................................................................................................................................................
Miesto, dňa 									
Pečiatka a podpis montážnej firmy
REHAU preberá horeuvedenú záruku v rozsahu garančných podmienok a ručí po dobu 5 rokov do výšky 100.000 € od uvedenia zariadenia do
prevádzky. REHAU preberá túto záruku voči montážnej firme, pokiaľ si investor uplatní voči tejtto firme svoje nároky.
Garančný list platí len za predpokladu, že je kompletne vyplnený a podpísaný odbornou montážnou firmou a firmou REHAU bolo pridelené číslo
Garančného listu
Pre potvrdenie firmou REHAU je nutné poslať tento Garančný list do 3 mesiacov po uvedení do prevádzky na adresu REHAU s.r.o., Kopčianska 82/A,
850 00 Bratislava 5.
Záručné prehlásenie č.*)
Dátum *):

REHAU, s.r.o.

REHAU, s.r.o.

Referent

Konateľ

*) vyplňuje spoločnosť REHAU.
Platia následujúce garančné podmienky.

Garančné podmienky

1. Rozsah záruky
1.1 Garantujeme, že rúrky a tvarovky RAUPIANO PLUS boli vyrobené
s najväčšou starostlivosťou z bezchybných surovín.. Rúrky sú aj
počas výroby neustále testované a okrem toho podľa smernica
priemyselného technologického múzea vo Viedni (TGM) pravidelne
kontrolované. Rúrky a tvarovky spĺňajú a vo viacerých dôležitých
bodoch aj prekonávajú požiadavky odborovej normy EN 1451.
1.2 REHAU garantuje bezchybnú kvalitu rúrok a tvaroviek
RAUPIANO PLUS.
2. Predpoklady pre záruku za akosť
2.1 Záruka je poskytovaná za predpokladu že k škodovej udalosti
došlo počas záručnej doby 5 rokov od uvedenia zariadenia
do prevádzky.
2.2 Ďalším predpokladom vzniku zodpovednosti REHAU za vady je,
že tento záručný list bude do 3 mesiacov po uvedení zariadenia
do prevádzky, kompletne vyplnený, podpísaný a doručený.
2.3 Pokiaľ budú použité iné výrobky ako výrobky firmy REHAU
(rúrky ako aj tvarovky spájané násuvnou objímkou), alebo montáž
nebude uskutočnená náradím REHAU pre spájanie násuvnou
objímkou, stráca tento záručný list platnosť a na tieto prípady
sa záruka REHAU neposkytuje.
2.4 Ak nie je preukázané, že boli dodržané príslušné projekčné,
montážne alebo prevádzkové smernice REHAU, na tento prípad
sa záruka REHAU nevzťahuje. Vyhotovenie zariadenia musí byť
realizované odbornou registrovanou inštalačnou firmou. Pri
poškodeniach všetkého druhu vplyvom cudzieho zavinenia,
vonkajšími udalosťami (napr.navŕtané potrubie, škody vplyvom
mrazu a pod.) a montážnych závadách alebo montážnych
nedostatkoch sa záruka na tieto prípady nevzťahuje
a zodpovednosť za vady pre REHAU nevzniká.
2.5 V prípade, že oprávnený z tohto záručného listu zistí na predmetnom tovare vady, je povinný bez zbytočného odkladu o tejto
skutočnosti informovať REHAU, a to najneskôr do 8 dní po tomto
zistení. Pred uskutočnením opatrení na odstránenie vád, prípadne
ďalších škôd, je zákazník povinný umožniť REHAU preskúmanie
vád, prípadne škôd. V prípade, že tento postup nebude dodržaný,
poskytovateľovi záruky REHAU nevzniká zodpovednosť za vady
v zmysle záručného listu ani za prípadné škody.
2.6 Prípadné opatrenia firmy REHAU za účelom predchádzania alebo
zníženia škody neznamenajú uznanie záruky a tým prebratie
zodpovednosti za vady. Rokovania o náhradných výkonoch nemajú
za následok zrieknutie sa námietok, že oznámenie o vzniku škody
podľa odstavca 2.5. nebolo včas uskutočnené, že bolo vecne
nepodložené alebo inak nedostatočné.

Obchodné zastúpenie Bratislava:
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e-mail: bratislava@rehau.com

3. Obsah a realizácia záručných výkonov – nároky z vád
3.1 V prípade vzniku zodpovednosti REHAU za vadné výrobky
v zmysle tohto Záručného listu je obsahom záruky REHAU
bezplatná výmena vadných rúrok a tvaroviek RAUPIANO PLUS,
na ktorých sa prejavili vady, ktoré je možné preukázateľne pripísať
výrobným závadám v našom závode a za ktorých akosť zodpovedá
REHAU. Okrem výmeny vadných výrobkov za bezchybné, REHAU
zodpovedá aj za prípadné škody vzniknuté činnosťou pri odkrytí, búraní alebo demontáži a ich pokládke alebo ich výmene za
bezchybné diely REHAU. Náhrada tejto škody zahŕňa aj práce na
obnovenie činnosti zariadenia, aby bol dosiahnutý pôvodný stav
pred vznikom škody. Náhrady za výpadok užívania, zastavenie
výroby, zníženie výnosu či za ďalšie nepriame následné škody sú
vylúčené.
3.2 REHAU zodpovedá a nahradí aj prípadné vzniknuté škody na
veciach stavebníka alebo tretej osoby spôsobené vadným tovarom
na ktorý sa vzťahuje táto záruka.
3.3 REHAU preberá záruku podľa odstavca 3.1 a 3.2 do výšky
100.000 EUR za každú škodovú udalosť a do výšky 200.000 EUR
za všetky škodové udalosti p.a. Náhrada za akékoľvek iné škody
spôsobené nesprávnym používaním resp. nepoužívaním, alebo
znehodnotením je vylúčená. Za všetky ostatné, v odstavci 3.1.
a 3.2. nespomenuté škodové udalosti preberá REHAU záruku len
v rozsahu zákona.
3.4 Oprávnený z tejto záruky musí v prípade uplatnenia nároku len
v rozsahu záruky predložiť riadne vyplnený záručný list potvrdený
spoločnosťou REHAU.
3.5 REHAU si vyhradzuje právo poveriť odbornú firmu podľa vlastného
uváženia realizáciou prípadných sanačných prác.
3.6 Uplatnenie nárokov zo záruky počas záručnej doby nepredlžuje
celkovú záručnú dobu.
3.7 Ústne dojednania sú neplatné.
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