O d k v a p ové s y s t é my

ZÁRUKA

BUDMAT ® Bogdan Więcek, ďalej len ako Garant, poskytuje záruku na
obdobie až*

40 rokov

30 rokov
Číslo záruky

Číslo záruky

Zlatá medaila MTP
Budma 2010
na oceľový
odkvapový systém
Flamingo

10 rokov
Číslo záruky

Pozor! Číslo záruky musí byť zaregistrované na webovej stránke www.budmat.com

Záručné podmienky
1. Firma "BUDMAT" - Bogdan Więcek, ďalej len Garant,
poskytuje 30-ročnú záruku na neprehrdzavenie v
dôsledku korózie a 15-ročnú záruku na zachovanie
náteru na oceľovom odkvapovom systéme FLAMINGO
a na 10-ročná záruka na neprehrdzavenie v dôsledku
korózie na oceľový odkvapový systém FLAMINGO
Magnelis ® a 40-ročná záruka na neprehrdzavenie v
dôsledku korózie a 15-ročná záruka na zachovanie
náteru na FLAMINGO Satin oceľový odkvapový systém
vyrábaný Garantom.
2. Záruka sa vzťahuje na zachovanie náteru
povrchu a bez perforácie v dôsledku korózie
Oceľový odkvapový systém FLAMINGO
vyrobené Garantom z potiahnutých plechov
GreenCoat RWS vyrábaný švédskymi oceliarňami
SSAB a bez perforácie v dôsledku korózie ocele
Vyrobený odkvapový systém FLAMINGO Magnelis®
z plechov Magnelis® vyrábaných koncernom
ArcelorMittal.
3. Záručná doba začína dňom nákupu tovaru od
Garanta.
4. Záruka sa vzťahuje na území Rakúska, Belgicka,
Dánska, Fínska, Francúzska, Luxemburska, Nemecka,
Maďarska, Holandska, Nórska, Rumunska, Slovinska,
Českej republiky, Slovenska, Švédska, Švajčiarska, Írska,
Islandu, Veľkej Británie (Anglicka, Škótska, Walesu,
Severného Írska)
5. Záruka je platná, ak zakúpený tovar bol
prepravovaný, skladovaný, namontovaný
a udržiavaný v súlade s pravidlami opísanými v
"Montážnych pokynoch", "Všeobecnými prepravnými
a skladovacími podmienkami"" a katalógovým listom,
dostupnými na predajniach Garanta alebo na
internetových stránkach www.budmat.com, ako aj
podľa najlepších výkonných štandardov.
Informácie uvedené na internetových stránkach
sa môžu zmeniť, čo so sebou nenesie
nutnosť informovať zakaždým Zákazníka o týchto
zmenách, s tou výhradou, že informácie dostupné v deň
zakúpenia tovaru platia počas celého obdobia
poskytnutej záruky.

• výrobky, na ktoré sa nevzťahuje
vhodné upevňovacie prvky odporúčané garantom,
• vady vyplývajúce z použitia odkvapových prvkov iného
výrobcu,
• produkty nie sú kontrolované a udržiavané v súlade s
odporúčaniami ručiteľa.

Pravidlá pre podávanie a vybavovanie
reklamácie
1. Nároky na záruku budú brané do úvahy za
predpokladu, že bude možné identifikovať výrobok.
2. Reklamácia musí byť podané v písomnej forme
najneskor do jedného mesiaca od zistenia vady (platí
pre Spotrebiteľa) alebo dvoch mesiacov od
zistenia vady (platí pre Podnikateľa). Reklamácia musí
byť podaná v mieste nákupu tovaru od Distribútora
alebo u Garanta v prípade, že predajné miesto
Distribútora ukončí svoju činnosť, alebo zaslaná
doporučeným listom.
3. Dňom podania reklamácie je dátum jej podania podľa
vyššie uvedeného bodu alebo dátum doručenia
doporučeného listu.
4. Reklamácia je oprávnená, ak uvedené vady
postihujú najmenej 5% celkovej plochy strechy
alebo fasády.
5. Nevyhnutnou podmienkou pre vybavenie reklamácie
je predloženie dokladu o kúpe (účtenka alebo
faktúra), rovnako ako záručného dokumentu a
technickej špecifikácie.

Mimo objekt C1-C5.

40 rokov záruky
GreenCoat RWS Pro BT
40 rokov bez perforačnej korózie,
15 rokov, aby sa zachoval organický povlak.

Trieda prostredia
Mimo objekt C1-C5.

10 rokov bez perforačnej korózie,

9. Do času vybavenia reklamácie musí Kupujúci
zabezpečiť reklamovaný produkt pred ďalším
možným poškodením a stratami.

"• produkty používané v prostredí silne
agresívne alebo korozívne, napríklad vo vzduchu
s vysokým stupňom priemyselného znečistenia
alebo ekonomické, v atmosfére do značnej miery
slanosť, v neustálom kontakte s chemikáliami
korozívne, impregnácie dreva spôsobujúce koróziu
kovov, pri styku s popolom resp žeravé úlomky
horiacich látok, korozívny dym, cementový prach a
živočíšne znečisťujúce látky, ako aj výrobky, ktoré boli v
kontakte s skorodovanými predmetmi, prvkami
vyrobené z medi a s kvapalinou vytekajúcou z
medených rúrok,

Trieda prostredia

7. Výber spôsobu prerokovania reklamácie je na
Garantovi.

7. Záruka platí, ak bol zakúpený tovar namontovaný
najneskôr do 6 mesiacov odo dňa vystavenia faktúry,

„• rozdiely v odtieňoch jednotlivých prvkov
odkvapový systém, na ktorom boli zhotovené nátery
opravy laku s použitím iných materiálov, ako sú
odporúčané garantom,

30 rokov bez perforačnej korózie,
15 rokov, aby sa zachoval organický povlak.

10 rokov záruky
Magnelis®

8. Kupujúci je povinný zabezpečiť slobodný
prístup v súlade s BOZP k reklamovanému produktu
osobám určeným Garantom.

9. Záruka sa nevzťahuje na:

GreenCoat RWS Pro

6. Garant odpovie na reklamáciu včas do
14 pracovných dní odo dňa jej oznámenia. Konečný
termín posúdenie sťažnosti môže byť na určitý čas
predĺžené vykonanie ďalších laboratórnych testov.

6. Záruka platí v prípade, že zakúpené predmety boli
inštalované v prostredí príslušnej kategórie korózie podľa
PN EN mimo objekt.

8. Záruka sa vzťahuje len na zodpovednosť."
z dôvodu vád predávaných produktov
ručiteľ.

30 rokov záruky

10. V prípade uznania reklamácie sa Garant zaväzuje
odstrániť vady spôsobom, ktorý považuje za
dostačujúci, alebo poskytnúť predmet bez vád,
rovnakého druhu a technických parametrov.

Trieda prostredia
Mimo objekt C1-C5.

11. Zodpovednosť Ručiteľa je obmedzená na
výšku faktúry za inzerovaný produkt znížená o 3 % za
každý začatý rok od dátumu zakúpenia produktu.
Číslo predajnej faktúry Distribútora
12. Garant nenesie zodpovednosť za akúkoľvek
nepriamu a priamu škodu, ktorá skutočne vznikla
Kupujúcemu, ktorá vznikla v dôsledku realizácie
práv vyplývajúcich z záruky.
Číslo nákupnej faktúry Budmat

Garant

• mechanicky poškodené výrobky, ako aj tie, ktorých
poškodenie je dôsledkom vyššej moci, vandalizmu a
pod.,
• produkty, z ktorých neboli odstránené usadeniny a
nečistoty, ktoré bránia voľnému toku vody

Distribútor

• výrobky, na ktoré sa nevzťahuje
vhodné upevňovacie prvky a plomby odporúčané
garantom,
• výrobky, na ktoré sa nevzťahuje
vhodné upevňovacie prvky a plomby odporúčané
garantom,

Kupujúci

