Záruka na okapové systémy Plannja
Tato záruka se týká funkce okapových systémů Plannja. Tato záruka je doplňkem k
odpovědnosti firmy Plannja AB podle dodacích podmínek platných ke dni dodání. Tato záruka
platí od data nákupu na dodávky učiněné od a včetně ledna 2005.
Záruka pokrývá období 15 roků. Zákonná práva spotřebitele nejsou touto zárukou dotčena.
V souladu s plným rozsahem (záruky) ručí Plannja za to, že okapové systémy natřené v
továrně po dobu platnosti záruky neprorezaví (proděravění korozí) následkem vady výroby
nebo materiálu.

Podmínky záruky
Tato záruka platí pro systémy dešťové vody pro
budovy.
Záruka nepokrývá výrobky použité ve zvláště korozivním,
nebo agresivním prostředí, např. v atmosféře obsahující
sůl jako je tomu v pobřežních oblastech (blízko slané
vody), ani nepokrývá výrobky vystavené korozivním
chemikáliím, korozivnímu kouři, kondenzátu a popelu,
prachovému cementu nebo hnoji.

Odstranění závady
S ohledem na závadu výrobku krytou touto zárukou a v souladu
s touto zárukou dodá Plannja zákazníkovi během maximálně 60
dnů nový výrobek z aktuálního výrobního programu jako
náhradu vadného výrobku. Ručení za náklady podle podmínek
této záruky nepřekročí původní fakturovanou cenu výrobku(ů),
kterého se nároky týkají. Po 10 letech se ručení snižuje na
polovinu původně fakturované ceny.

Mimoto je záruka platná za následujících podmínek:

Plannja v žádném případě neručí za žádné vedlejší, nepřímé,
náhodné nebo mimořádné ztráty plynoucí z takových závad, jak
jsou zde popsány. Odpovídající záruka na povrchový nátěr na
zbytku výrobku, nebo přetřených výrobcích, platí po zbytek
původní záruční doby.

a)

Výrobek byl instalován podle návodu k instalaci
platného v době prodeje.

b)

Výrobek není poškozen fyzicky, mechanicky,
chemicky ani dalším vnějším vlivem.

c)

Poškození přerušením povrchového nátěru plechu
následkem klempířské práce ošetří malou opravou
laku montér nebo vlastník budovy.

d)

Otřep kovu po stříhání, vrtání, nebo podobných
operacích, se odstraňuje ihned.

e)

Okapové žlaby a spádové trubky se kontrolují a čistí
od listí a jiných nečistot bránících volnému odtoku
vody, každý rok.

f)

Výrobek se nesmí skladovat nebo používat v
kontaktu nebo v blízkosti vlhkého korozivního
materiálu.

g)

Výrobek není vystaven působení mědi, nebo kapaliny
tekoucí z měděných trubek.

h)

Jsou použity příchytky a těsnicí hmoty odpovídající
příslušné třídě korozivnosti.

i)

Materiál nebyl instalován později jak 6 měsíců od
data fakturace.

j)

Nároky se vznášejí na firmu Plannja písemně do tří
měsíců od objevení poškození, nebo v přiměřeném
čase, za který by poškození muselo být objeveno.

k)

Firmě Plannja, nebo jejímu zastoupení musí být dána
možnost zkontrolovat výrobek, jehož se požadavky
za podmínek této záruky týkají.

Plannja v žádném případě neručí za ztráty příjmu.
Tato záruka je doplňkem k odpovědnosti firmy Plannja AB podle
dodacích podmínek platných ke dni dodání. Tato záruka platí od
data nákupu na dodávky učiněné od a včetně ledna 2005.
Požadavky ze záruky budou vyřízeny za předpokladu, že lze
identifikovat plechový materiál a že bude předložena kopie
faktury, účtenka, nebo doklad o prodeji.

