ZÁRUČNÍ LIST
Výrobce:
se sídlem:

CAPACCO spol. s r. o.
Město Albrechtice, Na Pastuší 495/2, Česká republika
IČ: 646 18 463
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 14205
Jednatel společnosti:

Ing. Naděžda Malchárková

Tento záruční list platí pro výrobek - střešní krytinu:
prodávaný v obchodní síti EU.
Záruční list je dodáván spolu s prodávaným výrobkem. Záruční list musí být při prodeji řádně
vyplněn. Neúplný nebo záruční list, do něhož bylo neoprávněně zasahováno, je neplatný.
Záruční list slouží k uplatňování vad prodaného výrobku, na které se vztahuje záruka.
Rozsah a podmínky záruky:
1. Výrobce CAPACCO spol. s r.o. poskytuje záruku na střešní krytinu CAPACCO 20 let. Záruční
doba začíná běžet dnem uvedeným v záručním listu, kterým je datum prodeje.
2. Záruka se vztahuje na vady výrobku, za něž odpovídá výrobce a které se projeví v záruční
době, zejména na ztrátu funkčnosti a vodotěsnosti výrobku.
3. Záruka se nevztahuje na:
- změnu barevného odstínu v důsledku působení vnějších vlivů (UV záření, kyselé deště,
apod.),
- na barevnou nevyrovnanost jednotlivých kusů střešní krytiny,
- na vznik barevných usazenin a povlak řas na střešní krytině v důsledku dlouhodobého
nesprávného skladování nebo nedostatečné ochrany před vnějšími klimatickými vlivy při
skladování,
- na odloupnutí drobných šupin z povrchu výrobku,
- na vady vzniklé v důsledku nedodržení návodu k použití, nesprávným zacházením,
mechanickým či chemickým poškozením a na běžné opotřebení výrobku v důsledku
působení klimatických vlivů, které nezpůsobuje ztrátu vodotěsné funkce výrobku,
- na vady, na které byla poskytnuta sleva nebo na které byl kupující při prodeji
upozorněn,
- na vady výrobku, který byl řádně převzat, ale nebyl řádně zaplacen.
4. Reklamaci je nutné uplatnit u prodejce výrobku písemně v záruční době současně
s předložením nákupního dokladu a tohoto záručního listu a v reklamaci je nutné uvést
počet vadných kusů, popis vady nebo jakým způsobem se vada projevuje a uplatnit práva
z vadného plnění; reklamaci postupuje prodejce výrobku k přímému vyřízení výrobci
CAPACCO spol. s r.o.
5. Osoba oprávněná z reklamace a jí pověřená osoba, která realizuje pokládku střešní krytiny
CAPACCO jsou povinny při pokládce této střešní krytiny se řídit návodem výrobce k použití
a standardními technologickými postupy.
6. Další práva a povinnosti výrobce nebo osoby oprávněné z reklamace se řídí příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a souvisejícími právními předpisy.

Razítko a podpis prodejce:

Datum prodeje:
Číslo daňového dokladu:
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