ZÁRUČNÝ LIST
Výrobca:
so sídlom

CAPACCO spol. s r. o.
Mesto Albrechtice, Na Pastuší 495/2, Česká republika
IČ: 646 18 463
zapísaný v obchodnom registre vedeným Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 14205
Jednatelia spoločnosti: Ing. Roman Paprskarz, Ing. Naděžda Malchárková

Tento záručný list platí pre výrobok – strešnú krytinu
Predávaný v obchodnej sieti v Českej republike a Slovenskej republike.
Záručný list je dodávaný spolu s predávaným výrobkom. Záručný list musí byť pri predaji riadne vyplnený,
neúplný alebo záručný list do ktorého bolo neoprávnene zasahované je neplatný. Záručný list slúži k uplatňovaniu
chýb predaného výrobku na ktoré sa vzťahuje záruka.
Rozsah a podmienky záruky:
1. Výrobca CAPACCO spol. s.r.o. poskytuje záruku na výrobok – strešnú krytinu CAPPACO 20 rokov.
Záručná doba začína bežať dňom uvedeným v záručnom liste ako dátum predaja.
2. Záruka sa vzťahuje na chyby výrobku, za ktoré odpovedá výrobca a ktoré sa prejavia v záručnej dobe.
3. Záruka sa nevzťahuje na zmenu farebného odtieňa v dôsledku pôsobenia vonkajších vplyvov (UV
žiarenie, kyslé dažde a pod), na farebnú nevyrovnanosť jednotlivých kusov strešnej krytiny, na vznik
farebných usadenín a povlak rias na strešnej krytine v dôsledku dlhodobého a nesprávneho skladovania
alebo nedostatočnej ochrany pred vonkajšími vplyvmi pri skladovaní, na odlúpnutie drobných šupín
z povrchu výrobku, na chyby vzniknuté v dôsledku nerešpektovania návodu k použitiu, nesprávnym
zachádzaním, mechanickým poškodením a na bežné opotrebenie výrobku. Záruka sa ďalej nevzťahuje
na chyby, na ktoré bola poskytnutá zľava alebo na ktoré bol kupujúci pri predaji vopred upozornený
4. Zákazník je povinný pri reklamácii predložiť s reklamovaným výrobkom doklad o zakúpeniu a tento
záručný list..
5. Reklamáciu uplatňuje zákazník u predajcu výrobku a v reklamácii uvedie číslo predajného dokladu
a záručného listu, počet chybných kusov, popis chyby alebo akým spôsobom sa chyba prejavuje
a požiadavok na riešenie reklamácie.
6. Nároky zo záruky zanikajú nesplnením zhora uvedených záručných podmienok, prípadne za podmienok,
ktoré stanovuje zákon.
7. Zákazník, prípadne osoby, ktoré pokladajú strešnú krytinu sú povinné pri pokladaní strešnej krytiny
CAPACCO riadiť sa návodom k použitiu a obecne známymi štandardnými postupmi.

Razítko a podpis predajcu:

Dátum predaja:

Číslo daňového dokladu:

