ZÁRUČNÍ LIST
Společnost
se sídlem

BRAMAC střešní systémy spol. s r. o.

Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9 - Prosek
IČ: 15052346, registrovaná u Obchodního rejstříku MS v Praze, oddíl C, vložka 9441,
(dále jen „společnost BRAMAC“)
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Na zakládě oprávněného
uplatnění práv ze záruky na kvalitu keramických střešních tašek společnosti BRAMAC budou společností BRAMAC
bezplatně dodány nové střešní tašky společnosti BRAMAC v počtu, který odpovídá zjištěnému rozsahu poškození.



V případě, že stejné střešní tašky již nebudou v nabídce, vyhrazuje si společnost BRAMAC právo poskytnout alternativní produkt ve srovnatelné kvalitě.

V Praze dne:
BRAMAC střešní systémy spol. s r. o.

Mag. Gerald Resch, MBA, CSE
Jednatel společnosti

Podmínky pro poskytnutí záruky
1.

2.

Záruka platí pro střechu, která byla zhotovena ze střešních tašek společnosti BRAMAC a u které je zajištěno dostatečné odvětrání střechy
– tzn. minimálně 25 ks odvětrávacích tašek na 100 m2 plochy střechy u ražených keramických tašek a 45 ks odvětrávacích tašek na 100 m2 plochy
střechy u tažených keramických tašek (model Opál).
Při zhotovení střechy 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 č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, a norem ČSN 73 1901-1:2020, ČSN 73 1901-2:2020,
ČSN 73 0540-2:2011, ČSN EN 1991-1-1:2009, ČSN EN 1991-1-3:2005, ČSN EN 1991-1-4:2007, ČSN 73 3610:2008, ve znění pozdějších
úprav a doplňků



všeobecně platné technické předpisy



Pravidla pro navrhování a provádění střech vydaná Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky 2. upravené vydání 2014 ve znění
pozdějších úprav a doplňků



technické podklady společnosti BRAMAC v aktuálním znění

V případě rozporu mezi technickými podklady společnosti BRAMAC a Pravidly pro navrhování a provádění střech mají přednost technické
podklady společnosti BRAMAC.
3.

Záruka poskytnutá společností BRAMAC se vztahuje výlučně na střechy nemovitostí nacházejících se na území České republiky.

4.

Nárok na uplatnění záruky nevzniká v případě:
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5.

V případě uplatněníí nároku na záruku 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 záručního listu a nabývacího
dy, míst
dokladu (faktury).

6.

Před provedením opravy nefunkční části musí být společnosti BRAMAC umožněno danou střechu znalecky posoudit.

7.

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

8.

Jiné nároky, než nároky v tomto záručním listě uvedené (tj. právo na bezplatnou dodávku nefunkční střešní tašky společnosti BRAMAC), jsou vyloučené,
záruka zejména nezakládá jakékoliv nároky na náhradu hmotné či jiné škody.

9.

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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