GUTTA ČR - Praha, spol. s r.o.
Na Dlouhém lánu 41/508
160 00 Praha 6

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
GUTTAGLISS DUAL
- KOMŮRKOVÉ DESKY Z POLYKARBONÁTU –
10 LETÁ ZÁRUKA VÝROBCE NA ODOLNOST VŮČI KLILMATICKÝM VLIVŮM
Dodavatel polykarbonátových desek GUTTAGLISS DUAL, společnost GUTTA ČR - Praha poskytuje na uvedené produkty
záruční podmínky převzaté od jejich výrobce.
Záruka se vztahuje všechny typy dodávaných průhledných nebo průsvitných polykarbonátových dutinových desek.
ROZSAH ZÁRUKY
PROSTUPNOST SVĚTLA
Produkty neztratí více než 6 % světelné propustnosti do 10 let od dodání přímým a výhradním důsledkem slunečního záření.
Změny prostupnosti světla se určují dle normy / metody ASTM D -1003-77.
BAREVNOST
U produktů se neprojeví žloutnutí o více než 15 delta jednotek v případě bílých opálových nebo difusních desek a 10 delta
jednotek v případě transparentních čirých desek po dobu 10 let od dodání přímým a výhradním důsledkem slunečního záření.
Žloutnutí se určuje dle normy / metody ASTM E-313-05
ODOLNOST VŮČI POVĚTRNOSTI A KROUPÁM
U produktů nedojde k poškození kvůli ztrátě rázové odolnosti přímým a výhradním důsledkem povětrnostních vlivů nebo
následkem dopadu krup o průměru do 20 mm a dopadové rychlosti do 20 m / s.
Ztráta rázové odolnosti se určuje testováním vzorku poškozené desky dle normy / metody ISO 6603/1-1985(E) a / nebo ASTM
D-5628–95, metody F. Záruka se uplatňuje, pokud je vzorek v rámci testování rozbit na jednotlivé kousky.
POČÁTEK ZÁRUKY
Záruka začíná platit ode dne dodání zákazníkovi dodavatele. Osoba uplatňující reklamaci je povinna předložit doklad o dodání /
koupi.
OMEZENÍ
Záruka platí pouze, pokud jsou produkty manipulovány, skladovány, čištěny, instalovány a udržovány v souladu s pokyny
dodavatele.
REKLAMACE JEJICH UPLATNĚNÍ…
Reklamace musí být oznámena dodavateli písemně v záruční době ihned po zjištění závady. K oznámení musí být přiložen
doklad o dodání / koupi.
Reklamující musí umožnit dodavateli prohlédnutí reklamovaných desek a místa instalace dokud jsou desky stále v jejich
původní pozici a nebyly odstraněny nebo přesunuty nebo jakýmkoli způsobem pozměněny. V případě potřeby musí reklamující
poskytnout desky dodavateli k testování. Dodavatel si vyhrazuje právo vyšetřit samostatně příčinu jakéhokoli poškození.
NÁHRADY
V případě reklamace v záruční době řádně oznámené, dodavatelem prošetřené a uznané za oprávněnou bude reklamovaný
produkt dodavatelem zdarma nahrazen nebo dle zvážení dodavatele bude zákazníkovi uhrazena původní kupní cena nebo její
část dle následujícího rozpisu.
TABULKA NÁHRAD V RÁMCI ZÁRUKY
Doba od dodání

Náhrada – povětrnost

Náhrada – kroupy

Doba od dodání

Náhrada – povětrnost

Náhrada – kroupy

Do 5 let

100 %

100 %

Do 8 let

45 %

30 %

30 %

20 %

15 %

10 %

Do 6 let

75 %

50 %

Do 9 let

Do 7 let

60 %

40 %

Do 10 let

Jakékoliv náklady na demontáž, novou instalaci, nároky na náhradu škody nebo ztráty, ať už přímé či nepřímé, následné nebo
vzniklé z jiného důvodu se ze záruky vylučují.
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