
VÝROBCE POSKYTUJE ZÁRUKU:

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Výrobce, během trvání záruční doby, zaručuje ve svých půdních schodech/podkrovních dvířkách (dále pouze Výrobky): stálost 
dřevěného materiálu, správnou funkčnost prvků sloužících k otevírání a zavírání výrobků pod podmínkou, že:
— výrobky nebyly poškozeny během transportu Kupujícím nebo jinou třetí osobou, nespolupracující s Výrobcem,
— výrobky nebyly poškozeny přímo nebo nepřímo nedbalostí během používání, údržby výrobku v souladu s návodem k použití,
— používání Výrobků je v souladu s návodem k použití,
— montáž byla provedena v souladu s montážním návodem,
— údržba Výrobků byla v souladu s doporučeními uvedenými v návodu k použití,
— nebyly použity nevhodné/neoriginální náhradní díly nebo doplňky jiné než FAKRO,
— nebyly provedeny opravy nebo úpravy ve Výrobcích subjekty bez oprávnění od firmy FAKRO.

2. Nároky vyplývající ze záruky mohou být realizovány pouze po  předložení Kupujícím platného Záručního listu a účtenky potvrzující 
nákup Výrobku.

3. Neúplný Záruční list je neplatný.
4. V případě zjištění vad je Kupující povinen o této skutečnosti písemně informovat Výrobce bezprostředně po jejich zpozorování 
 s udáním série a čísla Výrobku, které je umístěno na identifikačním štítku.
5. Bude-li Výrobce zodpovědný za zjištěné vady, může dle svého posouzení v závislosti na druhu a charakteru vady:

—  vrátit hodnotu Výrobku dle nákupní ceny proti vrácení Výrobku Kupujícím, 
—  vyměnit Výrobek u Prodejce, 
—  opravit Výrobek u Kupujícího,
—  nařídit opravu prodejci nebo jiné autorizované firmě na náklady Výrobce.

6. Výrobce nese zodpovědnost za škody vzniklé jako následek vady na základě povinných právních předpisů.
7. Veškerá poškození způsobená: nesprávným uchováváním, nesprávnou údržbou, montáží a používáním v rozporu s návodem k použi-

tí a z jiných příčin nezaviněných Výrobcem mohou být odstraněna pouze na náklady Kupujícího.
8. Veškeré montážní návody, návody k použití a podmínky používání je možno rovněž získat na vyžádání ve FAKRO. 
 Jsou dostupné také na www.fakro.cz. 
9. Výrobce nezodpovídá za poškození Výrobků a ztráty ze strany Klienta jako důsledek nehod, které jsou mimo kontrolu Výrobce (např. 

tzv. vyšší moc atd.).
10. Tento záruční list platí pouze pro smluvní záruku. 

na půdní schody2 roky na podkrovní dvířka2 roky
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