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Záruční list
Vážený spotřebiteli !
Děkujeme, že jste projevili důvěru námi dodávanému zboží. Jednotlivé výrobky jsou před expedicí důkladně
přezkoušeny a naše firma se zavazuje veškeré škody vzniklé výrobou nebo vadou materiálu bezplatně odstranit
v průběhu záruční doby tak, aby bylo toto zboží způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachovalo si deklarované
vlastnosti a funkčnost.
Záruční doba : 48 měsíců
(Na motory Somfy je záruční doba 60 měsíců.)
Záruční doba běží od data předání a převzetí uživateli, byla-li věc dle smlouvy odeslána, běží záruční doba od
dojití věci do místa určení.
Záruka se nevztahuje na :
vady vzniklé opotřebením v běžném provozu
vady vzniklé nesprávnou manipulací
vady způsobené nesprávným provozem a neodbornou obsluhou
vady vzniklé zásahem neoprávněné osoby nebo organizace
vady vzniklé neodvratitelnou událostí
vady vzniklé zanedbáním nebo nesprávným prováděním údržby dle pokynů dodavatele
vady vzniklé v důsledku nesprávného zapojení uživatelem
vady vzniklé v důsledku nesprávného skladování
Záruka končí :
po uplynutí záruční doby
okamžitě svévolným zásahem neoprávněné osoby nebo organizace do předmětu záruky (porušení
plomby)
okamžitě nesprávným provedením údržby předmětu záruky uživatelem
pro případnou reklamaci v záruční době je nutné předložit platný záruční list. V jiném případě, je záruční
prohlídka považována za prohlídku servisní - placenou
Podmínkou pro uznání záruky je odborné provedení montáže zboží, pokud tato nebyla součástí případného
předmětu díla.
Reklamace se uplatňuje u dodavatele, u kterého byla věc koupena, není-li určena k opravě věci jiná osoba.
Byla-li uplatněna reklamace, potvrdí v písemné formě druhá strana, kdo reklamaci uplatnil, jakož i provedení
opravy i dobu jejího trvání.
Název výrobku : Žaluzie vertikální
Sestava zařízení : ...................................................................................................
Uživatel : ZŠ a MŠ Tyršova
Tyršova 446
Nymburk
28802
IČO: 70926255
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Datum převzetí : ...............................
...................................................................
razítko a podpis uživatele
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...................................................................
razítko a podpis dodavatele
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