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GARANCIJSKA OBLJUBA ZA IZDELKE ZA VRT ZNAMKE VITAVIA
IZ MATERIALA ZINCALUME®
E. P. H. Schmidt & Co. GmbH

Poleg jamstva za napake, ki velja po zakonu, na območju veljavnosti Evropske unije in Švice za 
visoke grede, kompostnike in regale za drva Vitavia iz materiala Zincalume®, ki so bili kupljeni prek 
nas, prevzamemo 15-letno garancijo proti prerjavenju.

Garancijski rok začne teči z datumom računa in se ne podaljša z morebitnimi dobavami nadomestnih 
delov. Garancija se nanaša izključno na prerjavenje kovinskih delov. Garancija ne obsega jamstva za 
pojav rje in spremembe barve.

Temeljni pogoj za uveljavljanje garancije je predložitev računa in strokovna montaža ter pravilno 
vzdrževanje izdelkov iz materiala Zincalume® skladno z navodili za postavitev. V primeru ponovne 
postavitve garancija preneha veljati.

Garancija nadalje ne zajema napak in škod, ki so neposredna ali posredna posledica:

• izrednih naravnih pojavov (zlasti obremenitev vetra od jakosti vetra 8 naprej, močne toče),
• nezadostnega sidranja,
• gradbenih sprememb, ki jih je povzročil potrošnik
• neprimernega kraja postavitve – na primer s posebno obremenitvijo vetra ali s povišano vlago 

v okolici (npr. bližina morja na razdalji manj kot 500 m, pri trajno vlažni podlagi, če ni bila 
položena drenaža), na območjih s težko industrijo ali v okoljih z izredno nagnjenostjo h koroziji,

• skladiščenja agresivnih kemikalij ali agresivnih organskih materialov,
• poškodb laka in prask, ki niso bile prisotne ob dobavi,
• sprememb barve,
• pretežno lastne krivde kupca,
• poslovne uporabe,
• spremembe laka/nanašanja dodatne plasti laka,
• adaptacije ali nadomeščanja dobavljenih delov z deli drugih proizvajalcev.

V primeru upravičenih reklamacij, na katere se nanaša naša garancija, bomo po naši izbiri bodisi 
izvršili nadomestno dobavo delov, ki jih je treba zamenjati, ali ustrezno znižali kupnino. Pošiljanje 
nadomestnih delov se eventualno izvrši na naše stroške. Nadomestnih delov nismo dolžni imeti na 
zalogi, zato se lahko nadomestne dobave v posamičnih primerih razlikujejo od originala. Dodatno 
jamstvo, na primer za demontažo ali vgradnjo reklamiranih ali naknadno dobavljenih delov ter za 
druge stranske stroške ali posledične škode, ni predmet te garancije. Takšno jamstvo obstaja samo v 
okviru zakonskih določil.


