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Pre: ..................................................................................................................................
Meno a priezvisko kupujúceho alebo čí. faktúry/objednávky

PODMIENKY POSKYTNUTIA ZÁRUKY:

1. Galeco  Sp. z  o.o. ul. Uśmiechu  1,  32-083  Balice,  IČ DPH (NIP) 679-25-94-371,  KRS  0000102185, ďalej len Ručiteľ, poskytuje záruku na 
odolnosť odkvapového systému Galeco STAL proti perforačnej korózii.

2. Záruka sa poskytuje na obdobie 35 rokov (lesklé farby, systém z potiahnutej ocele), ak bol systém inštalovaný v prostredí s triedou 
korozívnosti C1-C3, respektíve na obdobie 15 rokov v prípade prostredia s triedou korozívnosti C4 z vonkajšej strany budovy. Trieda 
korozívnosti sa určuje na základe normy PN-EN ISO 12944-2.

3. Záruka sa poskytuje na obdobie 25 rokov (polomatné farby, systém z potiahnutej ocele), ak bol systém inštalovaný v prostredí s triedou 
korozívnosti C1-C3, respektíve na obdobie 10 rokov v prípade prostredia s triedou korozívnosti C4 z vonkajšej strany budovy.

4. Trieda korozívnosti sa určuje na základe ustanovení normy PN-EN ISO 12944-2.
5. Záručná doba začína dňom zakúpenia systému.
6. Záruka sa vzťahuje iba na systém nainštalovaný na území Poľskej republiky.
7.  Záruka sa poskytuje výhradne v rozsahu uvedenom v bode 1 vyššie a nevzťahuje sa na vady alebo poškodenia systému spôsobené 

predovšetkým:
 – nesprávnym skladovaním alebo prepravou,
 – montážou v rozpore s pokynmi pripojenými k tejto záruke,
 – použitím systému v rozpore s jeho pôvodným účelom,
 – použitím komponentov systému iného výrobcu,
 – mechanickým poškodením,
 – nevykonávaním pravidelného čistenia a údržby systému, odkvapový systém treba kontrolovať dvakrát za rok,
 – vyššou mocou.
7. Výrobca pripúšťa určité drobné rozdiely v odtieni alebo lesku výrobkov tej istej farby, spôsobené tým, že sa pri výrobe takých prvkov 

ako háky, svorky, zvárané rohy, odtokové kolená 120 mm a odtoky 150/120 mm využíva variabilný technologický postup (práškové 
lakovanie).

8. Ručiteľ nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade, ak zákazník odkvapový systém sám pokryje náterom.
9. Ručiteľ si vyhradzuje právo upraviť alebo zmeniť farebnú paletu systému ako aj zastaviť dodávky systému, čo ho však nezbavuje 

záväzkov vyplývajúcich z poskytnutej záruky.
10. Pri výmene reklamovaného systému sa nové prvky môžu svojim farebným odtieňom alebo leskom líšiť od reklamovaných prvkov.
11. Záruka sa vzťahuje na odkvapový systém Galeco STAL namontovaný na:

.........................................................................................................................................................................
Mesto, ulica, č. domu, typ budovy alebo popisné umiestnenie

11. Práva vyplývajúce zo záruky môže využiť len držiteľ záručného listu.
12. Záruka je dobrovoľným vyhlásením Ručiteľa v rozsahu uvedenom tomto záručnom liste. Držiteľ záruky môže požadovať výmenu 

jednotlivých prvkov systému len na prvky s vlastnosťami uvedenými v bode 1 vyššie, čo však nezahŕňa náklady na doručenie týchto 
prvkov držiteľovi záruky, a taktiež ani náklady na demontáž reklamovaných prvkov a opätovnú montáž prvkov dodaných Ručiteľom 
v rámci uznanej reklamácie. To znamená, že počas záručnej doby je jedinou povinnosťou Ručiteľa bezplatne dodať do predajného 
miesta reklamujúceho prvky s vlastnosťami uvedenými v bode 1.

13. Záruka nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva kupujúceho vyplývajúce z predpisov o predávajúcim poskytovanom ručení 
za chyby predaného produktu.

PODANIE REKLAMÁCIE A JEJ POSÚDENIE:

1. Podmienkou pre posúdenie reklamácie je jej podanie v mieste zakúpenia systému alebo v najbližšej obchodnej pobočke v termíne do 
14 pracovných dní odo dňa zistenia perforačnej korózie. Zoznam pobočiek je uvedený na našej webovej stránke dostupnej na adrese 
www.galeco.pl. http://www.galeco.pl/

2. Reklamujúci musí predložiť kópiu dokladu o kúpe a tento záručný list.
3. Ručiteľ je povinný posúdiť reklamáciu do 21 pracovných dní odo dňa jej prijatia.
4. Reklamujúci musí umožniť zástupcovi Ručiteľa overiť opodstatnenosť podanej reklamácie systému v mieste jeho nainštalovania.
5. K tejto záruke sú ako príloha pripojené pokyny pre montáž odkvapového systému Galeco STAL.

ZÁRUKA


