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ZÁRUKA NA ZAHRADNÍ VÝROBKY VITAVIA 
Z MATERIÁLU ZINCALUME®
E. P. H. Schmidt & Co. GmbH

Kromě zákonné zodpovědnosti za nedostatky přebíráme v územní působnosti Evropské Unie 
a Švýcarská 15letou záruku na antikorozní ochranu od nás zakoupených vyvýšených záhonů, 
kompostérů a regálů na palivové dřevo Vitavia vyrobených z materiálu Zincalume®:

Záruční lhůta začíná plynout od příslušného data faktury a nebude prodloužena o případné náhrad-
ní dodávky. Záruka se vztahuje výlučně na antikorozní ochranu kovových dílů. Do záruky není zahr-
nutá odpovědnost za tvorbu rzi nebo změn barev.

Základním předpokladem k uplatnění záruky je předložení dokladu o koupi, jakož i odborná ins-
talace a řádná údržba výrobků z materiálu Zincalume® podle montážního návodu. 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 větrem od síly větru 8, silnému krupobití)
• nedostatečnému ukotvení
• stavebním změnám provedeným spotřebitelem
• nevhodnému místu instalace – např. s obzvláště velkým zatížením větrem nebo zvýšenou
• vlhkostí okolí (jako např. ve vzdálenosti od moře méně než 500 m, při trvale vlhkém podk-

ladu, pokud nebyla zabudována drenáž), v oblastech s těžkým průmyslem nebo v oblasti s 
mimořádně vysokým sklonem ke korozi

• skladování agresivních chemikálií nebo agresivních organických materiálů
• při vyexpedování výrobků bez poškození laku a škrábanců
• barevným změnám
• převažujícímu zavinění kupujícího
• komerčnímu použití
• novému nalakování/přelakování
• přestavbě nebo náhradě dodaných dílů za díly od třetích firem

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. Neexistuje povinnost ohledně připravenosti dodávek náhradních 
dílů, takže dodávky pro výměnu se mohou v jednotlivém případě odlišovat od originálu. Předmětem 
naší záruky není širší ručení, například za výměnu nebo instalaci reklamovaných nebo dodatečně 
dodaných dílů, jakož i jiné vedlejší náklady nebo následné škody nejsou předmětem této záruky. 
Taková zodpovědnost existuje pouze v rámci právních předpisů.


