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ZÁRUČNÝ LIST NA DESAŤROČNÚ ZÁRUKU
Aluthermo SA, ďalej len „predávajúci“ týmto udeľuje konečnému kupujúcemu desaťročnú záruku
na nasledujúce výrobky:

Aluthermo Quattro®, Aluthermo® 21 mm, Aluthermo® 14 mm, Aluthermo® 7 mm.
Táto záruka sa vzťahuje na tesnosť výrobku a zachovanie dostatočnej izolačnej schopnosti.
Táto záruka je na vlastné uváženie predávajúceho obmedzená na výmenu zdarma, bezplatnú
opravu alebo alebo náhradu za položku, ktorá je uznaná ako chybná.
V opačnom prípade je táto záruka prísne obmedzená na rozsah poistnej zmluvy č.
ZCN600032781/000, ktorú vydala Allianz Belgium SA. Predávajúci odovzdá po prvej výzve kópiu
tejto poistnej zmluvy konečnému kupujúcemu. Konečný kupujúci súhlasí s rozsahom a
vylúčenými položkami tejto poistnej zmluvy. Ak poisťovňa nekoná v súvislosti s poistnou
škodou, táto záruka musí byť zrušená.
Záručná doba začína plynúť od okamihu dodania výrobku na ktorý sa vzťahuje záruka pre
konečného kupujúceho. Ak sa do jedného roka po určení výrobku na predaj u predávajúceho
neuskutočnil spätný predaj, desaťročná záručná doba začína napriek tomu plynúť k tomuto
dátumu.
Aby záruka zostala v platnosti, predané výrobky musí nainštalovať odborník v súlade s odbornou
praxou a podľa metódy montáže, ktorú odporučil predávajúci. Záruka nebude platná, ak konečný
kupujúci nedokáže správne udržiavať zakúpený výrobok v prípade, že chyba tretej strany spôsobí
jeho poškodenie alebo v prípade poškodenia, ktoré je mimo kontroly príjemcu.
Žiadny nárok na záruku nebude uznaný v prípade, že tovar, v ktorom boli zistené chyby alebo
by boli zistené počas dôkladnej kontroly, bol predaný, spracovaný alebo používaný.
Reklamácie v súvislosti so skrytými chybami musia byť predložené najneskôr do dvoch týždňov
od zistenia chyby kupujúcim. Všetky škody musia byť zaznamenané na dodacom liste s
podrobnými informáciami o charaktere a dôvode reklamácie.
V prípade podania oprávnenej reklamácie v stanovenej lehote môže konečný kupujúci požadovať od
Allianz Belgium odškodnenie, ktoré je uvedené v poistnej zmluve. Predávajúci sa priamo
nezaväzuje uhradiť takéto odškodnenie. Ak poisťovňa neprijme reklamáciu, proti predávajúcemu
nebude prijaté žiadne opatrenie.
Zodpovednosť predávajúceho nepresahuje bez ohľadu na právny charakter reklamácie vyššie
uvedené záručné podmienky. Nároky na vyššiu náhradu škody sú vylúčené.
Táto záruka sa riadi podľa belgického práva.
Výhradnú právomoc rozhodovať v akomkoľvek spore majú súdy v rámci európskeho právneho
okresu.k

bancaires:
Aluthermo SA
Rue Pnncipate 93 b B479G Burg Reuland

KBC. 731 -0004876-01

IBAN: BE43 7310 0048 7601

Tel. číslo: 00 32 (0)80 42 90 28 Fax
00 32 (0)80 42 90 29 E-mail:
info@aluthermo.be
Internet:
http:7www.aluthemno.com

BIG: KREDBEBB

RPR / RPM EUPEN
BTW / TVA: BE 0467.117.356

