
                                                            

                                                              PODMIENKY ZÁRUKY 

 

1.Firma INT-EX  ,výrobca výrobkov uvedených v tomto doklade, GARANTUJE, že tieto výrobky sú bez výrobných chýb. 

2. Výrobca ručí sa svoje výrobky v období 24/60 mesiacov od potvrdeného dátumu kúpy. 

3. Záruka sa vzťahuje na výrobky uskladňované v súlade s pokynmi výrobcu, tzn. vykurovaných, v zastrešených, suchých 
a vetraných miestnostiach. Preprava je možná len v obale od výrobcu, vo vozidlách zabezpečených pred vlhkosťou 
a mechanickým poškodením. Výrobky musia byť uložené v paletách alebo zabalené v bedniach ako aj montované podľa 
inštrukcie montáže. 

4.Výrobca a ním splnomocnené osoby sú oprávnené prijať reklamáciu na výrobok a vykonať nápravu v rámci záručnej doby. 

5. Výrobca sa zaväzuje, že v priebehu 30 dní od dátumu obdržania reklamácie,  písomnou formou upovedomí osobu, ktorá 
výrobok reklamovala, o ďalšom postupe, tzn .vykonaní obhliadky alebo inom spôsobe riešenia reklamácie. 

6. V záručnej lehote sa výrobca zaväzuje na neodplatnú opravu chybného výrobku. 

Výrobca sa taktiež zaväzuje vymeniť chybný výrobok za výrobok bez závad v prípade ak: 

-v záručnej lehote výrobca výkoná tri po sebe bezvýsledné opravy. 

-v procese výroby sa vyskytli výrobné závady, ktorá sa nedajú odstrániť. 

7. Viditeľné závady, ktoré je možné si všimnúť musia byť reklamované. 

8. Výrobca v žiadnom prípade nezodpovedá za stratenie, poškodenie alebo zničenie výrobkov, ktoré zapríčinili iné dôvody, ako 
závady nachádzajúce sa v nich. 

9.Záruka sa netýka: 

 9.1. Neplnohodnotných výrobkov, ktorých cena bola znížená. 

 9.2. Výrobkov z poškodenou povrchovou úpravou z príčin nespôsobených výrobcom a hlavne v prípadoch poškodenia 
v dôsledku použitia nesprávnych umývacích prostriedkov. 

 9.3. Výrobkov mechanicky poškodených v dôsledku nesprávneho používania, nedbalosti kupujúceho a jeho neznalosti. 

 9.4. Poškodených výrobkov v dôsledku zásahu nekompetentných osôb, iných ako výrobca alebo ním splnomocnené osoby 
a servis zakladajúci sa na opravách, prerobení  alebo inom zásahu do výrobku, ktoré vedie k porušeniu jeho štruktúry. 

 9.5. Výrobkov poškodených v dôsledku nesprávnej montáže a používania, ktoré nie je v súlade s inštrukciou obsluhy výrobku. 

 

9.6. Výrobkov nesprávne  pracujúcich v dôsledku poškodenia z príčin zlého uskladnenia, uschovania, prevozu ako aj    prekládky. 

 9.7. Výrobkov ponechaných pôsobeniu vlhkosti a vysokých teplôt. 

 9.8. Činností obsiahnutých v inštrukcii obsluhy, ktoré je viazaný vykonať používateľ sám a na vlastné náklady. 

10. Výrobca sa zaväzuje, že v termíne 14 dní od prevedenia ohodnotenia poškodenia písomne upovedomí osobu predkladajúcu 
reklamáciu o výsledkoch prevedenej obhliadky ako aj o termíne vyhotovenia opravy alebo spôsobe dodávky a výmeny tovaru 
za bezchybný. 

11. Oprávnenia vyplývajúce z poskytnutia  záruky môžu byť realizované na základe predloženia používateľom platného 
záručného listu spolu s dôkazom o kúpe výrobkov. 

12. V prípade nahlásenia bezdôvodnej reklamácie ,náklady spojené s ňou znáša kupujúci.  

13.Reklamácie vybavujeme v mieste uskutočnenia nákupu. 

 


