O k a p ové s y s t é my

ZÁRUKA

BUDMAT® Bogdan Więcek, dále uváděný jako Garant
uděluje záruku na dobu:

40 let

30 let
Číslo záruky

Číslo záruky

Zlatá medaile
MTP BUDMA 2010
pro ocelový okapový
systém Flamingo
od BUDMAT

10 let
Číslo záruky

Poznámka! Číslo záruky je nutné registrovat na stánkách www.budmat.com

Záruční podmínky
1. Společnost BUDMAT" - Bogdan Więcek, dále jen
poskytovatel záruky, poskytuje 30letou záruku na
absenci perforace v důsledku koroze a 15letou záruku
na zachování povlaku na ocelový okapový systém
FLAMINGO, 10letou záruku na absenci perforace v
důsledku koroze na ocelový okapový systém
FLAMINGO Magnelis®, 40letou záruku na absenci
perforace v důsledku koroze a 15letou záruku na
zachování povlaku na ocelový okapový systém
FLAMINGO Satin vyráběný poskytovatelem záruky.

2. Záruka se vztahuje na zachování povrchové úpravy a
nepřítomnost korozních perforací na ocelovém
okapním systému FLAMINGO Magnelis®, který je
vyroben poskytovatelem záruky s použitím nátěru
GreenCoat RWS od společnosti SSAB (Švédsko), a na
nepřítomnost korozních perforací na ocelovém
okapním systému FLAMINGO Magnelis®, který je
vyroben z plechu typu Magnelis® polečností
ArcelorMittal.
3. Záruční doba začíná dnem nákupu zboží od výrobce /
distributora
4. Záruka se vztahuje na území Rakouska, Belgie,
Dánska, Finska, Francie, Lucembursku, Německa,
Maďarska, Nizozemska, Norska, Rumunska, Slovinska,
České republiky, Slovenska, Švédska, Švýcarska, Irska,
Islandu, Velké Británie (Anglie, Skotska, Walesu,
Severního Irska)
5. Záruka je platná, pokud zakoupené zboží bylo
přepravováno, skladováno, namontováno a udržováno
v souladu s pravidly popsanými v "Montážních
pokynech", "Obecnými přepravními
a skladovacími podmínkami" a katalogovým listem
dostupným na prodejnách Garanta nebo na
internetových stránkách www.budmat.com, jak rovněž
podle nejlepších výkonných standardů. Informace
uvedené na výše uvedených internetových stránkách
se mohou změnit, což s sebou nenese nutnost
informovat pokaždé Zákazníka o těchto změnách, s tou
výhradou, že informace dostupné ke dni zakoupení
zboží platí po celé období poskytnuté záruky.

Pravidla pro podávání a vyřizování
reklamace
1. Záruční reklamace budou vyřízeny za předpokladu, že
výrobek lze identifikovat.
2. Reklamace musí být podány v písemné formě do
jednoho měsíce od zjištění vady (platí pro Spotřebitele)
nebo dvou měsíců od zjištění vady (platí pro
Podnikatele). Reklamace musí být podána v místě
nákupu zboží od Distributora nebo u Garanta v případě,
že prodejní místo Distributora ukončí svou činnost,
nebo zaslána doporučeným dopisem.
3. Za datum ohlášení reklamace se považuje datum
jejího podání podle předchozího odstavce nebo datum
přijetí doporučeného dopisu.
4. Reklamace je oprávněná, pokud uvedené závady
postihují nejméně 5% celkové plochy střechy nebo
fasády.
5. Nezbytnou podmínkou pro vyřízení reklamace je
předložení dokladu o koupi (účtenka nebo faktura),
stejně jako záručního dokumentu a technické
specifikace
6. Poskytovatel záruky odpoví na reklamaci do 14
pracovních dnů ode dne jejího ohlášení. Doba vyřízení
reklamace se může prodloužit o dobu provádění dalších
laboratorních testů.
7. Výběr způsobu vypořádání reklamace závisí na
Poskytovateli záruky.

30 let záruky
GreenCoat RWS Pro
30 Let na absenci perforační koroze
15 Let na zachování organického povlaku

Třída prostředí
Mimo objekt C1-C5.

40 let záruky
GreenCoat RWS Pro BT
40 Let na absenci perforační koroze
15 Let na zachování organického povlaku

Třída prostředí
Mimo objekt C1-C5.

8. Kupující je povinen zajistit svobodný přístup v souladu
s BOZP k reklamovanému produktu osobám určeným
Garantem.
9. Do momentu vyřízení reklamace musí Kupující zajistit
reklamovaný produkt před dalším možným poškozením
a ztrátami.
10. V případě uzníní reklamace se Garant zavazuje k
odstranění vady způsobem považovaným za dostatačný
a nebo k dodání materiálu shodného tybu nebo
technických vlastností.

6. Záruka je platná, pokud byly zakoupené předměty
instalovány v prostředí odpovídající korozní kategorii dle
PN EN mimo objekt.

11. Odpovědnost poskytovatele záruky je omezena na
částku faktury za reklamovaný výrobek sníženou o 3 %
za každý započatý rok od data zakoupení výrobku.

7. Záruka je platná, pokud bylo zakoupené zboží
nainstalováno nejpozději do 6 měsíců od data vystavení
faktury,

12. Garant nenese odpovědnost za jakoukoli nepřímou a
přímou škodu, která skutečně vznikla kupujícím, která
vznikla v důsledku realizace práv vyplývajících z záruky.

10 let záruky
Magnelis®
10 Let na absenci perforační koroze

Třída prostředí
Mimo objekt C1-C5.

8. Záruka se vztahuje pouze na odpovědnost za vady
výrobků prodávaných poskytovatelem záruky.
9. Záruka se nevztahuje na:
• rozdíly v odstínech jednotlivých prvků okapního
systému, nátěry, na kterých byly provedeny opravy s
použitím jiných materiálů, než které doporučil
poskytovatel záruky,
• výrobky používané ve vysoce agresivním nebo
korozivním prostředí jako je: vzduch s vysokým stupněm
průmyslového nebo domácího znečištění, v prostředí s
vysokým obsahem solí, při trvalém kontaktu s
chemickými látkami.
žíravé chemikálie, prostředky na ochranu dřeva
způsobující korozi kovů, při styku s popelem nebo
žhavými úlomky spálených látek, korozivním kouřem,
cementovým prachem a živočišnými škodlivinami, jakož
i výrobky, které přišly do styku se zkorodovanými
předměty vyrobenými z mědi kapalinami vytékajícími z
měděného potrubí,

Číslo prodejní faktury Distributora

Číslo nákupní faktury Budmat

Garant

• mechanicky poškozené výrobky, jakož i výrobky
poškozené vyšší mocí, vandalismem apod,
• výrobky, z nichž nebyly odstraněny usazeniny a
nečistoty, které brání volnému průtoku vody,
• výrobky, u nichž nebyly použity vhodné upevňovací
prvky a těsnění doporučené poskytovatelem záruky,

Distributor

• závady způsobené použitím komponentů okapových
systémů od jiného výrobce,
• výrobky, které nejsou kontrolovány a udržovány v
souladu s doporučeními poskytovatele záruky.

Kupující

