
VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY – 10 LET ZÁRUKA VÝROBCE

na funk čnost a životnost montované garáže, garážového stání , zahradního domku,
ocelového kontejneru Siebau.

Toto prohlášení o záruce se vztahuje výhradně na privátní koncové uživatele a je platné pouze s
potvrzenou fakturou nebo záručním listem.

Na základě našich všeobecných obchodních podmínek a za předpokladu řádného a účelného užívání
odstraníme případné škody na montovaných garážích, garážových stáních, zahradních domcích a
ocelových kontejnerech, které prokazatelně souvisí s vadami na materiálu a / nebo s výrobními vadami, 
podle naší volby během přiměřené doby a to opravou nebo výměnou poškozených dílů, popřípadě také
vícekrát.
Z tohoto záručního prohlášení jsou výslovně vyloučeny všechny vestavné díly a díly příslušenství, které
Siebau Raumsysteme zvlášť označí nebo označila jako doplňky uváděné v prodejních podkladech.
Pro garážová vrata montovaných garáží platí odlišné záruční podmínky, které jsou zdarma k dispozici
pod příslušným číslem zakázky.

Reklamace je nutné neprodleně uplatnit písemnou formou. Pokud se ukáže reklamace dodatečně jako 
neoprávněná, potom je objednatel povinen uhradit nám veškeré vzniklé náklady vztahující se k příslušné
neoprávněné reklamaci, to platí obzvláště pro náklady na mzdy, materiál a dopravu.

Toto záruční prohlášení opravňuje držitele k uplatnění práv vůči obchodníkovi, u kterého si výrobek
zakoupil. Pokud tento již neexistuje, určí Siebau Raumsysteme jiného smluvního partnera podle svého
uvážení.

Záruka se nevztahuje na škody na dodaných dílech a jejich následky, které podlehnou předčasnému
opotřebení v důsledku svého hmotného použití,vadných instalačních nebo montážních prací třetích osob,
chybného uvedení do provozu, chybného nebo nedbalého zacházení, z důvodu seřizování a nastavování,
neodborného namáhání, na základě špatných nebo pozdních ochranných nátěrů, na základních nátěrech
a nebo jiné povrchové ochraně, v důsledku vnějších atmosferických vlivů, nerespektování návodu na
obsluhu a údržbu, změn nebo oprav, které byly provedeny objednatelem nebo třetími osobami bez
souhlasu dodavatele a na stálobarevnost nátěrových vrstev.
Záruka se nevztahuje také na škody na nátěrech základní barvou, základních nátěrových vrstvách a 
omítkovém dekoru stěn, které vznikly dopravou, montáží nebo jinou manipulací objednatele nebo třetích
osob. Dále se nevztahuje na mechanické součásti a díly, jako například vodicí kolenice, kolečka, panty,
pružiny u garážových vrat, dveří a oken, systém zamykání vrat a dveří a dále na kotvící a instalační
materiál.

Následné vady nejsou součástí záruky, nýbrž pouze vadami na prodaném výrobku jako takovém.

Základní záruční lhůta stanovená zákonem činí:  24 měsíců.

Výrobek: montovaná ocelová garáž Číslo zakázky:  

Typ:  Datum prodeje:  
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