Záruční list
k dodacímu listu č.

EVROmat a.s. poskytuje na níže uvedené výrobky (zboží) záruku (garanci) za
jakost takto:
Na výrobek, typové: Střešní krytina EVROtrapéz (trapézové plechy)
TR 8, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 TR 1017, TR 1004
- materiál - plech (tloušťka): FeZn, Al, TiZn, Cu, AIZn, (0,5 až 1,0) mm
- organický povlak Granite® Standard:
horní strana tabule - strana 1: 25 µm,
spodní strana tabule - strana 2: 7 µm
Společnost EVROmat a.s. garantuje, že na střešní krytině EVROtrapéz, se během

20 let
nevyskytne žádná vada materiálu, ochranné vrstvy či výrobní vada, mající přímý vliv na
funkčnost krytiny a příslušenství

Podmínky pro poskytnutí záruky
- Kupující je osoba, která zakoupila výrobek od firmy EVROmat a.s.., nebo je konečným uživatelem výrobku, vlastníkem nemovitého majetku a která může pomocí příjmového
dokladu, faktury či podobným způsobem doložit, že byl výrobek zakoupen od EVROmat a.s.
- Instalace výrobku byla provedena dle pokynů EVROmat a.s., v souladu s montážními pokyny platnými v době prodeje.
- S výrobkem nebylo potom, co byl odeslán firmou EVROmat a.s., ale ještě před jeho instalací, nesprávně nakládáno, ani nebyl žádným způsobem poškozen.
- Reklamace byla podána bez zbytečného odkladu písemně společně s jejím přesným popisem.
- Přeprava výrobku, jeho uskladnění před instalací a jeho údržba po instalaci byly provedeny za níže uvedených záručních podmínek.
Postup reklamace
- Reklamace bude podána písemně firmě EVROmat a.s., na výše uvedenou adresu.
- Firmě EVROmat a.s. nebo oprávněnému zástupci firmy EVROmat a.s. musí být při reklamaci umožněno provést inspekci výrobku v jeho instalovaném stavu na daném místě.
- EVROmat a.s. se zavazuje, že po provedené prohlídce zboží oprávněně reklamované vady ve smyslu požadavku Kupujícího odstraní nebo jinak napraví.
Rozsah záruky
- Plnění závazků daných zárukou probíhá v rámci ustanovení Občanského zákoníku.
- V případě již instalovaných krytin a prvků příslušenství, obsahuje předmět plnění reklamace pouze dodání nového materiálu v původním rozsahu na místo uplatňované
reklamace. Práce spojené s výměnou prvků nejsou hrazeny společností EVROmat a.s.
- Kromě výše uvedeného neobsahuje záruka žádnou odpovědnost za jakékoliv přímé či nepřímé poškození (bez ohledu na povahu poškození) související s předmětem reklamace.
- Pokud se při reklamaci vyměňují pouze jednotlivé prvky, platí záruka od původního dne prodeje. Bude-li provedena výměna výrobků ve velkém rozsahu, pak bude tato
vyměněná část podléhat záruce od data plnění reklamace.
EVROmat a.s. a strana uplatňující reklamaci se společně rozhodnou, jaké řešení zvolí, aby zajistili vyhovující fungování výrobku.
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
- Záruka je platná v „normálním“ prostředí. Záruka nebude platná, jestliže bude výrobek použit ve vysoce korozivním či jiném ovzduší se silným chemickým působením (např.
v ovzduší s vysokým obsahem soli, v trvalém kontaktu s vodou, cementem a betonem, s žíravinami, kouřem, popelem, zvířecími výkaly), které může mít vliv na povrch materiálu.
- Při ohýbání plechového lemování nesmí být pracovní teplota, tj. teplota plechu, nižší než -10°C při strojním ohýbání, resp. +5°C při ručním ohýbání.
- Na chemická a mechanická poškození plechů vzniklá po odeslání se záruka nevztahuje. Poškození povrchu, k němuž dojde při montáži a veškeré ručně provedené střihy
budou v každém případě zatřeny osobou provádějící montáž, pomocí speciální barvy.
- Při montáži budou použity výhradně doporučené ruční nástroje a spojovací materiál určený firmou EVROmat a.s..
- Montáž, údržba a použití se budou řídit příslušnými pokyny Technických návodů k použití, vydaných firmou EVROmat a.s..
- Kovové úlomky a jiné zbytky plechů vzniklé při montáži budou řádně odstraněny.
- Ze všech plechů bude zajištěn volný odtok dešťové vody.
- Je zakázáno skladovat plechy na vlhkém místě, v blízkosti korozních látek či v kontaktu s nimi.
- Plechy nebudou v kontaktu s mědí či s materiály vyrobenými z mědi nebo potaženými mědí.
- Mělo by se zamezit kontaktu plechů s čerstvým betonem či zeminou.
- Plech nesmí být v přímém kontaktu s cementovými výrobky, nebo výrobky na bázi silikátů.
- Plech neutrpěl žádné vnější poškození, které bylo způsobeno nevhodným použitím.
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