strHUtrE

Technické informace
Teknik BiIg§§en

záruka - osvědčení
Překlad originálu osvědčení
o

-

plastových okenních profilech v barvě bíIé-

Firma Schúco lnternational KG (v dalším textu Schúco) zaručuje svým zákazníkům
po dobu trvání
í0 let při použitíve skupině zemí 1* a 5 let ve skupině zemi 2*
stálobarevnost a chemickou odolnost profilů, které dodala, s následujícím pravidlem:

stálobarevnost

Přezkoušeno dle normy DlN EN 513 - povrchy profilů při obvyklém použitínevykazují oproti novému
profilu žádnévětšíodchylky než stupeň 3 měřící šedéstupnice dle lSO 105-A03 a odpovídajítímzcela
požadavkům RAL-GZ 716. Tato záruka platípro osluněníaž do 1860 kWh/m'zarok až do rnýšky 2000
m n.m. (nad mořskou hladinou), a oslunění do 1400 kWh/m' za rok od uýšky 2000 m n.m. (nad
mořskou hladinou).

chemická odolnost

Profily jsou odolné proti působeníetanolu, 10% roztoku čpavku, 10oÁ roztoku chloridu sodného a také
1Oo/o až 35% kyselině solné, proti neabrazivním a nenarušujícímčistícím
prostředkům, které jsou v
domácnostech obvyklé.
*

Platí zněnípříslušnékupní smlouvy platné v době d|e hodnocení skupin zemífirmou Schúco, To si
můžetevyžádal přímo u firmy Schůco nebo ho naleznete v části:
http :\\www.schueco. com\ks-garantien

Záručnípodmínky

Tato záruka platí výhradně pro nedostatky nerozeznatelné při dodání, Musí být dodrženy směrnice pro

výrobu a zpracování stanovené firmou Schůco,

Zárukazačíná dodáním zbožízákazníkovi a automaticky končíuplynutím záruční doby. Záruční lhůta
se neprodlužuje a také nezačíná znovu běžet od začátku při opravě nebo qýměně dílův rámci poskyt_
nutí záruky.

Nároky na záruku je třeba písemně oznámit firmě Schúco neprodleně - nejpozději během 7 dnů - po

vejitíve známost a přiložit všechny relevantní podklady.

Pokud firma Schůco po přezkoumání písemnéuznázáručni případ, poskytne Schúco podle vlastní
volby jednu nebo některé z následujících možných služeb: opravu na místě, nové dodání přinejmenším
rovnocenného profilu nebo náhradu nák|adů příp. úhradu části nákladů.
Poskytnutí záruky je omezeno na maximální částku 50 000 € na jeden záručnípřípad. Veškeré další
nároky na základě této zárukyjsou vyloučeny. Případné zákonné nároky zůstávají nedotčeny. Nároky
na záruku nejsou přenosné na třetí osoby.
Ohledně aplikovatelného práva a sídla soudu platí ustanovení na základě příslušnékupní smlouvy.

WeiRenfels, 05.2013
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Garantie

Url<unde

Originalurkunde
ůber
- Kunststoff-Fensterprofile in der Farbe weiB Die Schúco lnternational KG (nachfolgend Schůco) garantiert ihren Kunden
fúr die Dauer von
10 Jahren fůr den Einsatz in der Lándergruppe 1 * und 5 Jahren fůr Lándergruppe 2*

die Farbbestándigkeit und chemische Bestándigkeit der von ihr gelieferten Profile unter fo|gender MaBgabe:
Farbbestándigkeit
GeprŮft nach DlN EN 513 weisen die Oberfláchen der Profile im úblichen Gebrauch gegenůber einem NeuproŤil keine grÓBeren Abweichungen als Stufe 3 des GraumaBstabes nach lSO 105-A03 auf und entsprechen damit den An-

forderungen der RAL-GZ 716. Diese Garantie gilt fúr eine Sonneneinstrahlung von bis zu 1860 kWh/m2 pro Jahr bis
zu einer HÓhe von 2000 m úber NN, und einer Sonneneinstrahlung bis 1400 kWh/m2 pro Jahr ab einer Hóhe von
2000 m ůber NN.
Chemische Bestándigkeit
Die Profile sind unempfindlich gegen Áthanol, Ammoniak 1O%ig, Natriumchlorid 107oig sowie Salzsáure 1)%ig35%ig, gegen haushaltsúbliche. nicht scheuernde und nicht anlósende Reinigungsmittel.
* Es gilt die zum Zeitpunkt des jeweiligen
Kaufvertrags gůltige Fassung der Schúco-Lándergruppenbewertung. Diese kónnen sie direkt bei schúco anfordern oder finden sie unter:

http:\\www.sch ueco.com\ks-ga
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Garantiebedingungen
Diese Garantie gilt ausschlieBlich fůr bei Ablieferung nicht erkennbare Mángel. Die von Schúco festgelegten Herstell- und Verarbeitungsrichtlinien sind einzuhalten.
Die Garantie beginnt mit Ablieferung der Ware beim Kunden und endet automatisch mit Ablauí der Garantiezeit.
Die Grantiefristverlángertsich nicht und beginntauch nichtvon neuem zu laufen durch ReparaturoderAustausch
von Teilen im Rahmen der Garantieleistungen.

GarantieansprŮche sind unvezúg|ich - spátestens innerhalb von 7 Tagen - nach Bekanntwerden schrift|ich unter
Beifůgung aller relevanten Unterlagen bei Schůco anzumelden.
Erkennt Schúco den Garantiefall nach Průfung schriftlich an, wird Schúco nach eigener Wahl eine oder mehrere der
folgenden móglichen Leistungen erbringen: Nachbesserung vor Ort, Neulieferung eines zumindest gleichwertigen
Profils oder Kostenersatz bzw. -beteiligung.
Die Garantieleistungen sind auf einen Hóchstbetrag von 50.0OO € pro Garantiefall begrenzt. Weitergehende Ansprúche auf Grund dieser Garantie sind ausgeschlossen. Etwaige gesetzliche Ansprúche b|eiben unberůhrt. Garantieansprůche sind nicht auf Dritte ůbertragbar.

Hinsichtlich anwendbarem Recht und Gerichtsstand gelten die Regelungen des zu Grunde liegenden Kaufuertrags
entsprechend.
WeiBenfels, 05.2013

(Gescháftsleitun g KS-Systemtechni k)
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