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ZÁRUKA NA SKLENÍKY A
POLYKARBONÁTOVÉ DUTINKOVÉ DESKY OD VITAVIA
E. P. H. Schmidt & Co. GmbH

Kromě zákonné zodpovědnosti za nedostatky přebíráme v územní působnosti Evropské unie a 
Švýcarska 15letou záruku na skleníky zakoupené od nás a 10letou záruku na naše polykarbonátové 
dutinkové desky. Záruční lhůta začíná plynout od příslušného data faktury a nebude prodloužena 
o případné náhradní dodávky.

Záruka na naše skleníky se vztahuje výlučně na konstrukci a rám. Záruka se nevztahuje na jiné kom-
ponenty dodávky, jako jsou těsnění, plastové díly a pružinové svorky. Rovněž se záruka nevztahuje 
na naše základy a naše doplňkové skleníkové příslušenství.

Záruka na naše polykarbonátové dutinkové desky se vztahuje výlučně na odolnost proti 
povětrnostním vlivům. Platí pouze v souvislosti s nákupem jednoho z našich skleníků.

Základním předpokladem k uplatnění záruky je předložení dokladu o koupi, jakož i odborná in-
stalace a řádná údržba v souladu s montážními pokyny  a v souladu s plánem zasklení polykar-
bonátových dutinkových desek. Záruka zaniká v případě
přestavby.

Záruka se kromě toho nevztahuje na chyby a poškození, které lze přímo nebo nepřímo připsat:

• mimořádným přírodním jevům (zejména zatížení sněhem od 25 kg/m², zatížení větrem od síly 
větru 8, silnému krupobití)

• nevhodnému místu instalace (např. s obzvlášť velkým zatížením větrem nebo teplem) 
• stavebním změnám provedeným spotřebitelem
• nedostatečnému ukotvení skleníku
• chybnému čištění polykarbonátových dutinkových desek s nepříznivými účinky chemikálií
• (např. čisticí prostředky s vysokým obsahem povrchově aktivních látek, jako jsou čisticí 

prostředky na sklo, odstraňovače mechu atd.)
• nesprávné instalaci polykarbonátových dutinkových desek, zejména v případech vzni-

ku škrábanců a napnutí nebo v případě použití lepidel nebo nekompatibilních těsnicích 
materiálů a/nebo v případě nesprávného zarovnání UV-koextrudovaného povrchu

• barevným změnám
• převažujícímu zavinění kupujícího

V případě oprávněných reklamací, na které se vztahuje naše záruka, vám dodáme podle naší volby 
buď díly na výměnu, nebo poskytneme příslušné vrácení kupní ceny. V případě potřeby se odešlou 
náhradní díly na naše náklady.

Předmětem naší záruky není širší ručení, například za výměnu nebo instalaci reklamovaných nebo 
dodatečně dodaných dílů, jakož i jiné vedlejší náklady nebo následné škody. Taková zodpovědnost 
existuje pouze v rámci právních předpisů.


