
REGISTRACE STŘECHY BMI BRAMAC 
pro poskytnutí písemných záruk 

Vlastník nemovitosti (pro registraci jsou nutné v yplněné všechny údaje) 

příjmení: jméno: 

Adresa nemovitosti 
ulice: 
obec: 
Není-li dosud adresa, zadejte č. parcely, KÚ a obec 

č. p.: 
PSČ: 

Adresa pro zaslání záručních listů (není-li shodná s adresou nemovitosti) 
příjmení: jméno:
ulice: č. p.: 
obec: PSČ: 

E-mail: telefon: 

Druh stavby (RD, hotel, škola atd.):

Dne: 

  novostavba   rekonstrukce 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

          

Svým podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil se specifi kací střešního systému BMI BRAMAC, nutného pro splnění 
podmínek pro poskytnutí 10 nebo 15leté záruky. Tato specifikace je uvedena v letáku „Záruka na funkčnost střešního 
systému BMI BRAMAC“, jehož součástí je tato registrace střechy BMI BRAMAC. 

podpis vlastníka 

Souhlas se zpracování osobních údajů. Sv ým podpisem jako subjekt údajů v ýslovně, svobodně a dobrovolně souhlasím, aby společnost BRAMAC střešní systémy spol. s r. o., IČ: 15052346, se sídlem
Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9 - Prosek, na základě tohoto souhlasu jako správce údajů shromažďovala, uchovávala a zpracovávala mé osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. „O ochraně osobních 
údajů“ ve znění pozdějších předpisů (osobními údaji se rozumí zejména jméno, příjmení, adresa bydliště, telefon, e-mailová adresa), a to pro účely plnění ze Záruky na funkčnost střešního systému BMI BRAMAC. 

Svůj v ýslovný souhlas uděluji samostatným podpisem tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů. Poskytnuté údaje budou společností BRAMAC střešní systémy spol. s r. o. užity jen v souladu s účely, 
ke kter ým byl udělen. Souhlas se uděluje na dobu maximálně 10 let od jeho udělení. Souhlas s udělením osobních údajů není povinný a subjekt údajů je oprávněn jej kdykoliv odvolat, a to písemnou nebo elektro
nickou formou. Subjekt údajů má právo požadovat od společnosti BRAMAC střešní systémy spol. s r. o. přístup k osobním údajům, které se jej týkají (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, 
rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů), dále má právo na jejich opravu nebo v ýmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést 
námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. BRAMAC střešní systémy spol. s r. o. bude osobní údaje zpracovávat manuálně. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám. Bez udělení 
souhlasu se zpracováním osobních údajů nelze Záruční list vystavit. 

Dne: 

podpis vlastníka 

Provádějící firma (pro registraci jsou nutné v yplněné všechny údaje) 

Firma: 

Sídlo fi rmy 
ulice: č. p.: 
obec: PSČ: 

IČO: 

Krytina/model: barva krytiny: 

m2Datum dokončení střechy: plocha střechy: 

Splnění podmínek pro poskytnutí písemných záruk označte křížkem  X 

BRAMAC střeš n í sys té my sp ol. s r.o. pro p osk y tnut í záruk y 30 let na k va litu beto n ov ých  
Kr y t í střechy s použitím střešních t ašek B M I BR A M AC splňuje podmínk y společnosti 

stře šních t ašek a zár uk y mrazu vzd or n ost i. 

Kr ytí střechy s použitím střešních tašek B M I BRAMAC splňuje podmínky společnosti 
BRAMAC střešní systémy spol. s r.o. pro poskytnutí záruky 30 let na kvalitu keramických 
střešních tašek a 10ti leté záruky mrazuvzdornosti. 

Dne: 

razítko a podpis 

Kr y t í střechy s použitím stře šního sys tému B MI B R A M AC splňuje podmínky společ
nosti BR A M AC st ře šní sys témy spol. s r.o. pro posk y t nu tí zár u k y 10 let na funkčnost 
stře šního systém u B M I BR A M AC . 

Krytí střechy s použitím střešního systému BMI BRAMAC splňuje podmínky společnosti 
BRAMAC střešní systémy spol. s r.o. pro poskytnutí záruky 15 let na funkčnost střešního 
systému BMI BRAMAC. 

Byl osazen solární kolektor BSK PRO. 

Počet ks solárních kolektorů BSK PRO (doplňte počet). 

Výrobní čísla 

Dne: 

razítko a podpis 

Originál vyplněné registrace zašlete do 3 měsíců od položení krytiny, nejpozději však 12 měsíců od termínu dodání krytiny. Termínem dodání se rozumí datum uvedený na dodacím listě 
nebo na nabývacím dokladu ke krytině. Řádně vyplněnou registraci zašlete na e-mailovou adresu: zaruky.cz@bmigroup.com nebo poštou na adresu: BRAMAC střešní 
systémy spol. s.r.o., Prosek Point, Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9.
V případě nedodržení termínu registrace nebo v případě nepravdiv ých údajů společnost BRAMAC střešní systémy s r. o. záruku na funkčnost STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BMI BRAMAC 
ne přijímá a záruka nevzniká. Záruka poskytnutá společností BRAMAC střešní systémy s r.o. se vztahuje v ýhradně na střechy nemovitostí nacházejících se na území České republiky. 

david.kindl
Text napsaný psacím strojem
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