Záruční list
BRAMAC střešní systémy spol. s r. o.

Společnost
se sídlem

Praha 9, Kolbenova 882/5a
IČO: 15052346, registrovaná u Obchodního rejstříku MS v Praze, oddíl C, vložka 9441,
(dále jen „společnost Bramac“)

poskytuje tímto:
paní/panu/společnosti:

ZÁRUKA PO DOBU 15 LET
NA SOLÁRNÍ KOLEKTOR BRAMAC

(platí pro solární kolektory BSK PRO 4, BSK PRO 6, BSK PRO 8, BSK PRO 10)
to znamená, že při dodržení veškerých podmínek uvedených na zadní straně tohoto záručního listu se po dobu 15 let zaručuje funkčnost solárního kolektoru
BRAMAC na budově:

ulice:

č. p.:

obec:
obe
o
ob
becc:

Není-li dosud ulice nebo č.p. přiděleno:
parcelní číslo:

katastrálníí úz
územ
území:
zem
emí:
mí:

Datum položení:
oložení:

Výrobní číslo kolekto
kolektoru:
kolek
lekktoru:
u:



Funkčností
tí solárního kolektoru
kolektor BRAMAC se p
pro
rro účelyy této záruky
áru rozumí,
rozu že solární kolektor po dobu záruky splňuje kritéria zkoušek na vnitřní tlak
roz
absorbéru, odolnosti
dolnosti proti vy
vysokým teplotám,
ám, vyst
vys
vystavení
ystavení
ystav
ysta
níí vvlivům
livům
ů pr
prostředí, vnější tepelný ráz, vnitřní tepelný ráz a na mechanické zatížení stanovených
technickou normou
ou EN 1297
12975 -1.



Na základě oprávněného
ho uuplatnění práv ze záruky bude společností BRAMAC bezplatně dodána náhradní část či prvek solárního kolektoru BRAMAC
za reklamovanou nefunkční část či prvek solárního kolektoru BRAMAC. Zároveň společnost BRAMAC uhradí nezbytně vynaložené místně obvyklé náklady
spojené s výměnou této nefunkční části či prvku.



Dále si společnost BRAMAC vyhrazuje právo provést opravu sama nebo pověřit jinou odbornou ﬁrmu.



V případě, že nahrazovaná část či prvek nebude v nabídce, vyhrazuje si společnost BRAMAC právo poskytnout alternativní produkt ve srovnatelné kvalitě.

V Praze dne:
BRAMAC střešní systémy spol. s r. o.
zast. Ing. Vladimírem Nováčkem, jednatelem

Podmínky pro poskytnutí záruky
1.

Na solární kolektory BRAMAC osazené do střechy (pokryté STŘEŠNÍM SYSTÉMEM BRAMAC), na kterou je vystaven záruční list poskytující záruku po dobu
15 let na funkčnost STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC, poskytuje společnost BRAMAC záruku na funkčnost po dobu 15 let.

2.

Pokrytím střechy STŘEŠNÍM SYSTÉMEM BRAMAC se rozumí, že na střeše byly použity výhradně střešní tašky BRAMAC a povinné prvky STŘEŠNÍHO SYSTÉMU
BRAMAC, ze kterých jsou zhotoveny detaily střechy (difuzně otevřené folie, hřeben a nároží, průchody střechou, ochrana proti sesuvu sněhu, prvky pro pohyb po
střeše, větrání půdních prostor, odvětrání okapní hrany, upevnění hromosvodu, příchytky tašek). Speciﬁkace povinných prvků STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC
je závazně uvedena v letáku „Záruka na funkčnost střešního systému BRAMAC“.

3.

Záruka poskytnutá společností BRAMAC na solární kolektor BRAMAC se vztahuje výlučně na solární kolektory osazené do střech staveb nacházejících
se na území České republiky.

4.

Při montáži solárního kolektoru musí být současně dodrženy:
 všechny související platné právní předpisy a normy včetně zákona o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) 183/2006 Sb., vyhláška
Ministerstva pro místní rozvoj 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, a norem ČSN EN 1991-1-1:2004,
004, ČSN EN 1991-1-3:2005,
ČSN EN 1991-1-4:2007, ČSN EN 12975-1+A1:2011, ČSN EN 12 976-1:2006 ve znění pozdějších úprav
av a doplňků.
 všeobecně platné technické předpisy
 montážní návod přiložený k solárnímu kolektoru BRAMAC
 technické podklady společnosti BRAMAC v aktuálním znění

5.

Nárok na uplatnění záruky nevzniká v případě:
 poškození z důvodu chybné montáže, nevhodné údržby či nneodborného
ého zacházení s kolektorem
 poškození, jehož původ leží
ží p
přímo
římo či nepřímo v selhání spo
spodní konstrukce,
trukce, především krovu, nebo v sedání či deformaci
formaci stavebního základu
 poškození z důvoduu neodbo
neodborného
ého krytí střechy
 poškození
oškození způsobené mech
mechanickými
ckými či chemickými vlivy
 poškození skleněného krytu kolektoru a v důsledku
sledku toh
toho i vad způsobených
bených poškozením skleněného kry
krytu kolektoru
ru
 v případě, že nebyla odbo
odbornou ﬁrmou prováděna
ováděna minimálně
m
jednouu ročně kontrola a potřebná úprava
úp
podílu nemrznoucí složky a hodnoty pH
v nemrznoucí směsi (dle podkladů
p
stanovených
ných výrobcem)
výrob
kapaliny v solárním
árním okruhu
 poškození
oškození mrazem v přípa
případě naplnění kolektoru
ektoru vodou nebo nemrz
nemrznoucí směsí
ěsí s nedostatečn
nedostatečným podílem nemrznoucí složky
 poškození
kození vysokými teplo
teplotami z titulu špatně
atně dimenzovaných nebo ne
nefunkčních ostatních komponentů solárního systému
 poškození
ení zemětřesením
zemětřesením, povodní, zaplavením,
avením, požárem, bleskem, kru
krupobitím, tíhou a sesuvem zmrzlého sněhu, explozemi, pádem letících těles, jejich
částí nebo
o nákladu, větrem
větre o rychlosti vyšší než 75 km/h, sesuvem půdy, lavinou, zřícením skal, poškození způsobená vyšší mocí a poškození způsobená
událostmi a jevy,
evy, proti kterým
kt
se lze ke dni os
osazení solárního kolektoru v rámci pojištění budov pojistit.

6.

V případě uplatnění nároku
roku ze záruky musí být společnost BRAMAC písemně informována vlastníkem nemovitosti neprodleně po zjištění vady s uvedením
popisu vady, místa vzniku vady a data původní dodávky. K oznámení o reklamaci je třeba přiložit kopii tohoto záručního listu, nabývacího dokladu (faktury),
doklad vystavený odbornou ﬁrmou o pravidelných kontrolách a úpravách podílu nemrznoucí složky v nemrznoucí směsi a úpravách hodnoty pH nemrznoucí
směsi. Dále je vlastník nemovitosti povinen předložit prohlášení, že v případě neoprávněné reklamace uhradí veškeré náklady s ní spojené.

7.

Před dodáním a výměnou náhradní časti či prvku je vlastník nemovitosti povinen společnosti BRAMAC umožnit znalecké posouzení vady a zajistit volný přístup
zvedací techniky k solárnímu kolektoru.

8.

V případě neoprávněné reklamace vlastník nemovitosti uhradí veškeré náklady, které společnosti BRAMAC v souvislosti s posuzováním reklamace vzniknou.

9.

Tato záruka přechází při převodu vlastnického práva k výše speciﬁkované stavbě na nového vlastníka stavby bez požadavku oznámení této změny společnosti BRAMAC.

10.

Jiné nároky, než nároky v tomto záručním listě uvedené (tj. právo na dodání a výměnu náhradní části či prvku za reklamovanou poškozenou část či prvek
solárního kolektoru), jsou vyloučené. Záruka zejména nezakládá jakékoliv nároky na náhradu hmotné či jiné škody.

11.

Záruční lhůta počíná běžet od data prodeje solárního kolektoru.

12.

Nároky z vad vzniklých v průběhu zákonné záruční doby se řídí platnými právními předpisy a nejsou úpravou podmínek této záruky nikterak dotčeny.
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BRAMAC střešní systémy spol. s r.o.
Praha 9, Kolbenova 882/5a

