POLYKARBONÁTOVÉ DESKY STARTLINE (FROST)
Záruční list

Záruční list na komůrkové desky StartLine (Frost) síly 10 mm čiré a bronzové od firmy Koscon Industrial S.A.
5letá záruka výrobce na odolávání vlivům počasí a krupobití
1. Význam záruky
1.1 Součástí této záruky ve prospěch kupujícího je potvrzení objednávky a všeobecné prodejní podmínky, není-li výslovně sjednáno jinak.
1.2 Tato záruka platí pouze na výrobky prodané a instalované v evropských státech.

2. Platnost záruky
2.1 Záruka společnosti KOSCON INDUSTRIAL S.A. (dále jako „společnost KOSCON“) je 5 let od data dodání.

3. Rozbití v důsledku krupobití
3.1 Společnost KOSCON zaručuje, že během záruční doby nebudou vícevrstvé desky Startline, a to bezbarvé a průsvitné barvy
poškozeny v důsledku krupobití. Pod pojmem „rozbití v důsledku krupobití“ se rozumí, že na ploše desky jsou přítomny rozptýlené
díry způsobené krupobitím.
3.2 Záruční podmínka uvedená v odstavci 3.1 je podmíněna umožněním vykonání testu simulovaného krupobití pomocí standardizovaných umělých zrn o průměru 20 mm, které jsou stříleny proti zvětralé ploše rychlostí 10 m/sec. Pokud by tato zkouška
nepodala důkaz uvedený v odstavci 3.1, bude reklamace zamítnuta.

4. Míra světelné prostupnosti
4.1 V průběhu platnosti záruky si komůrkové desky StartLine dlouhodobě zachovávají vysokou světelnou prostupnost. Společnost
KOSCON zaručuje, že při měření podle normy ASTM D 1003 (viz článek 5.2) dojde vzhledem k původní hodnotě ke ztrátě světla
nejvýše o 12 % u čirých desek a 20 % u zabarvených desek během 5 let.

5. Index žloutnutí
5.1 Index žloutnutí se u desek StartLine vůči původní hodnotě změní při měření podle normy ASTM D 1925 (viz článek 5.2) nejvýše o 20
jednotek u čirých desek a 30 jednotek u zabarvených desek během 5 let.
5.2 Měření platné pro odstavce 4.1 a 5.1 se provádí na deskách, které jsou čisté a nepoškrábané.

6. Povinnosti v průběhu záruky
6.1 V záruční době je společnost KOSCON povinna dle svého výběru buď co nejdříve odstranit zjištěné vady, nebo desky, které nesplňují
parametry záruky, vyměnit, nebo nahradit kupujícímu vzniklou škodu. Výše náhrady škody je omezena kupní cenou jednotlivého
vadného výrobku.

Tabulka náhrad v rámci záruky
Doba od nákupu

Náhrada

do 2 let

100 %

ve 3. roce

60 %

ve 4. roce

30 %

v 5. roce

15 %

6.2 Jiné povinnosti v důsledku vadné dodávky se vylučují. Vylučuje se zejména možnost kupujícího odstoupit od smlouvy.
6.3 Výslovně se vylučují jakékoli další náklady, například na dopravu, demontáž a montáž.

7. Záruční podmínky
7.1 Záruka platí, pouze pokud ji konečný uživatel písemně uplatní:
a) do 8 dnů od zjištění vady,
b) přiloží kopii dokladu o nákupu,
c) přiloží příslušný vzorek, včetně čísla šarže a případně fotografií, které zřetelně zobrazují zjištěnou vadu,
d) dá souhlas k tomu, aby výrobek v místě instalace prohlédla společnost KOSCON nebo jí zplnomocněná osoba.
7.2 Záruka platí, pouze pokud se při expedici, manipulaci, uskladnění, zpracování a montáži výrobku dodržely všechny technické pokyny
uvedené v odborných materiálech společnosti KOSCON, které jsou k dispozici na vyžádání.

8. Výluky ze záruky
8.1 Záruka neplatí pro škodu způsobenou „neodborným užíváním“. „Neodborným užíváním“ se rozumí například:
a) užívání desek tloušťky menší než je 6 mm,
b) užívání desek, které byly vystaveny agresivním chemikáliím,
c) užívání poškrábaných desek nebo desek s gely/inkluzemi,
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d) čištění, které je vzhledem k platným technickým pokynům nevhodné nebo nedostatečné,
e) užití spojovacích, upevňovacích, lepicích nebo utěsňovacích prvků, které nejsou s deskami slučitelné, nebo jejich neodpovídající
užití,
f) užívání desek, které byly vystaveny zdrojům tepla nebo byly tvarovány za tepla,
g) užívání prasklých desek nebo desek, u nichž došlo k přehřátí,
h) mají-li desky ochrannou vrstvu proti UV záření, montáž desek touto vrstvou dovnitř místo ven,
i) ohybný rádius desek, který nebyl vytvořen podle technických parametrů uvedených v odborných příručkách a odborných
dokumentech společnosti KOSCON.

9. Výhradní soudní pravomoc: podle sídla společnosti KOSCON
9.1 Společnost KOSCON má ovšem právo žalovat kupujícího v rámci kterékoli jiné příslušné soudní pravomoci.

10. Platné právo
10.1 Smlouva se řídí švýcarským právem. Vídeňská úmluva ze dne 11. dubna 1980 se vylučuje.
Tato záruka je omezena na hodnotu desky. Záruka výslovně vylučuje jakékoli další nároky na náhradu přímé či nepřímé škody bez ohledu na její zdroj.
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