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ZÁRUČNÝ LIST
Pre výrobky z plechu s hrúbkou 0,50 mm:

1. Strešný systém z kovovej škridle – 10-ročná záruka na farebnú
stálosť a prehrdzavenie.
2. Strešný systém a steny z ohýbaného plechu – 10-ročná záruka
na farebnú stálosť a prehrdzavenie.
3. Strešný systém z ohýbaného plechu so samouzamykacím
falcom - 10-ročná záruka na farebnú stálosť a prehrdzavenie.
4. Kovový odkvapový systém - 15-ročná záruka na farebnú
stálosť a prehrdzavenie.
Na túto dobu dávajú záruku aj výrobcovia oceľového pozinkovaného
plechu pokrytého polyesterovým náterom.
Reklamácia prípadných vád sa musí podať spolu s nasledujúcimi
dokladmi:
- Záručný list
- Faktúra č. .....................................
Reklamované škody musia overiť zástupcovia spoločnosti BILKA STEEL, ktorí podľa
konkrétneho prípadu stanovia spôsoby a lehoty opravy alebo výmeny poškodeného
materiálu, v lehote maximálne 15 dní, v zmysle ustanovení § 11 Zákona č. 449/2003.
Preto je kupujúci povinný umožniť prístup zástupcom spoločnosti BILKA STEEL k
reklamovaným výrobkom za účelom ich prehliadky a prípadných opráv.
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VŠEOBECNÉ PODMIENKY
ZÁRUKY
Záruka sa vzťahuje na výrobky dodávané spoločnosťou BILKA STEEL na území Rumunska.
BILKA STEEL neposkytuje záruku za priame ani nepriame škody vzniknuté v dôsledku nižšie
uvedených príčin alebo nedbalého prístupu:
Výrobky boli chemicky poškodené v korozívnom prostredí, alebo v dôsledku dlhodobého kontaktu s iným materiálom, ako napr.
vlhký betón, meď, malta, zem alebo náter.
Na výrobkoch vznikli mechanické alebo iné zmeny zapríčinené nesprávnou prepravou, manipuláciou alebo skladovaním (v
takomto prípade spoločnosť BILKA STEEL nenesie za takéto zmeny žiadnu zodpovednosť).
Natreté výrobky BILKA STEEL sa rezali brúsnym kotúčom alebo inými reznými nástrojmi, ktoré spôsobili miestne prehriatie
opracúvaných dielov.
Výrobky BILKA STEEL sa mechanicky ohýbali pri pracovnej teplote nižšej ako -10°C.
Výrobky BILKA STEEL sa ručne ohýbali pri pracovnej teplote nižšej ako +5°C.
Počas skladovania a inštalácie sa nezabránilo priamemu kontaktu s vlhkým betónom, meďou, zemou alebo iným korozívnym
materiálom, alebo stálemu resp. dlhšie trvajúcemu kontaktu s vodou.
Počas doby užívania sa nezabránilo priamemu kontaktu s vlhkým betónom, meďou, zemou alebo iným korozívnym materiálom.
Výrobky BILKA STEEL sa skladovali viac ako 45 dní na otvorenom priestranstve.
Výrobky BILKA STEEL sa skladovali viac ako 180 dní v uzavretých priestoroch.
Záruka nepokrýva škody vzniknuté v dôsledku nepoužitia príslušenstva odporúčaného a dodávaného spoločnosťou BILKA
STEEL, respektíve nesprávnej montáže.
Záruka nepokrýva škody vzniknuté v dôsledku vyššej moci, ako napr. vojna, vzbura, prírodné pohromy, požiare a podobne.
Odberateľ stráca nárok na záruku, ak spolu s oznámením reklamácie vady na výrobkoch BILKA STEEL nepredloží originál tejto
Záruky (správne vyplnenej a podpísanej tak zástupcom spoločnosti BILKA STEEL, ako aj odberateľom) spolu s originálom
faktúry vydanej pri nákupe výrobkov.

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA:
Názov: ................................................................................................................................
Adresa: ............................................................................................................................
IČO: .............................................................................................................................
Faktúra: ..............................................................................................................................

ODBERATEĽ:
Názov/Meno: ..................................................................................................................................
Adresa: ........................................................................................................................................
Adresa dodania: ..........................................................................................................................
IČO/RČ: ...............................................................................................................................
Faktúra: ..........................................................................................................................................
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