ZÁRUČNÝ LIST
Blahoželáme Vám k zakúpeniu značkových výrobkov od spoločnosti PROFIOKNO SK, s.r.o.
Na naše výrobky poskytujeme záruku za týchto podmienok:
1.
Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
Záručný list musí byť úplne vypísaný a potvrdený.
2.
Predávajúci poskytuje záruku na tovar podľa Obchodného zákonníka. Záruku zhotoviteľ poskytuje len za podmienky
dodržiavania zásad obsluhy a údržby diela podľa pokynov uvedených vo Podmienkach montáže a údržby, v návode na
údržbu.
3.
Výrobca zabezpečuje bezplatný servis v záručnej dobe. Bezplatný servis sa nevzťahuje na poruchy, chyby a poškodenie
výrobkov či stavby, ktoré vzniknú neodborným osadením (montážou) výrobku do stavebného otvoru, nedovolenou
manipuláciou, zanedbaním údržby, čistenia a ošetrovania výrobku/ov. Bezplatný servis sa tiež nevzťahuje na vonkajšiu
opravu špaliet, na praskanie a opadávanie špaliet z dôvodu poveternostných podmienok a tým spôsobené pracovanie
použitého materiálu na pôvodné špalety a novoopravené špalety. Záruka sa nevzťahuje na rosenie skiel z interiérovej
strany okien z dôvodu nedostatočného vetrania a pôsobenia iných fyzikálnych vplyvov. Zhotoviteľ/objednávateľ nenesie
zodpovednosť za zvýšenú vlhkosť v miestnosti a s tým spojené následky. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady vzniknuté
neodstránením ochranných pások na oknách, dverách a ostatných doplnkoch do 30 dní od namontovania tohto tovaru. Je
nutné, aby objednávateľ interiérové špalety po montáži omaľoval, aby nedochádzalo k drobeniu omietky. Po dobu šiestich
mesiacov je nastavovanie okien a dverí v rámci reklamácie . Po uplynutí tejto doby je služba spoplatnená.
Po uplynutí záručnej doby bude servis poskytnutý za úhradu.
4.
Reklamáciu musí objednávateľ uplatniť písomnou formou okamžite po zistení vád na adresu predávajúceho/zhotoviteľa.
Reklamácia musí vždy obsahovať číslo zákazky, dátum a rok montáže, meno, telefón a presný popis vady +
fotodokumentáciu.

Číslo zákazky: .................................................
Dátum a rok montáže: ............................. .....

Dodávateľ (zástupca dodávateľa:
Meno a priezvisko:.........................................

Pečiatka a podpis: .........................................
Dňa: ..............................................................
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