GARANCIJSKI LIST
BETONSKE STREŠNE KRITINE
GARANCIJA 30 LET
KM Beta d.d., Dolní Valy 2, 695 01 Hodonín, Češka
Kupcu
Ime/družba:....................................................................................................................................................................
Katastrsko območje:*.................. Številka parcele:* ............ Ulica: ................................................................................
Opisna številka: .......................... Poštna št: ........................ Kraj:..................................................................................
Datum polaganja: ................................................................ Številka fakture KM Beta d.d.: .........................................
nudi na betonsko strešno kritino KMB Beta, KMB Hodonka, KMB Bobrovka od datuma prodaje za dobo 30 let
garancijo za funkcijske lastnosti ob izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v nadaljevanju. Med funkcijske lastnosti
spada nosilnost, nepropustnost in mrazoodpornost. Za ostale lastnosti velja garancija 2 leti od dneva dobave blaga
ob izpolnjevanju zakonskih pogojev. Upravičenost reklamiranih napak se presoja po ČSN EN 490 Betonski strešniki
in izdelki za strešne kritine in obloge sten – Specifikacija izdelka.
Zahteve za eventuelne napake se lahko uveljaviljajo v garancijskem času pod pogojem izpolnjevanja naslednjih
pogojev:
- morajo biti upoštevane vse zahteve pri transportu, skladiščenju in montaži, ki so navedeni v Tehničnih pravilih
KM Beta d.d., v ČSN 73 1901 Polaganje streh – Osnovne določbe in v Pravilih za polaganje in izvajanje streh,
izdanih z Cehom kleparjev, krovcev in tesarjev ČR, veljavnih v času prodaje.
- morajo biti uporabljena izvirna določila in dopolnila podjetja KM Beta d.d.
- izdelek z jasno napako ne sme biti vgrajen, KM Beta d.d ne krije stroškov za njegovo zamenjavo, pa tudi ne stroškov,
ki so s tem povzročeni.
- pri strehi, izvedeni iz strešnikov KM Beta mora biti zagotovljeno zadostno prezračevanje z uporabo prezračevalnih
strešnikov in prezračevalnega traka slemena in vznožja po Tehničnih pravilih KM Beta d.d.
- konstrukcija strehe mora odgovarjati splošnim statičnim zahtevam
Garancija se ne nanaša na:
- škode, povzročene po nesreči
- napake, ki so bile povzročene po prenosu nevarnosti škode na blago z zunanjimi dogodki in jih ni povzročil
prodajalec ali osebe, s pomočjo katerih je prodajalec izpolnil svojo obveznost.
- poškodovanje strešnikov iz razloga nestrokovne montaže, nestrokovnim ravnanjem in predvsem z nestrokovno
hojo po strehi
- poškodovanje strešnikov, ki so bili povzročeni z mehanskimi in kemičnimi vplivi
- mehanske poškodbe strešnikov in eventuelne spremembe površine, povzročene z vremenskimi vplivi, ki ne
poslabšajo uporabne lastnosti strešnikov KM Beta
- majhne barvne odtenke in prehodna razcvetanja, ki so dopustna po ČSN EN 490 in niso napaka kakovosti
- lom strešnikov, ki so povzročeni s pritiskom zmrznjenega snega
Izpolnevanje garancij:
- zahteve iz napak, nastalih v teku garancijskega roka se vodijo po Reklamacijskem redu KM Beta d.d., veljavnim
v času prodaje podjetja KM Beta.
- pred izvajanjem popravila nefunkcijskega dela morajo biti omogočeno da družbo KM Beta d.d. konkretno streho
strokovno oceni
- v reklamacijskem postopku bo osebi, pooblaščeni s strani KM Beta d.d. omogočeno oceniti napako na licu
mesta. Do takrat je nujno slabe izdelke hraniti ločeno in jih zaščititi pred nadaljnimi poškodbami ali uničenjem.
- pridržujemo si pravico izvesti zamenjavo slabih strešnikeov sami, oz. z posredništvom pooblaščenega podjetja
- odstranjen material ne sme biti uporabjen kot strešna kritina
Garancija d.d. KM Beta je znak Vaše zanesljivosti.

Dipl. Ing. Jaroslav Vogeltanz
direktor družbe l. r.
V Hodoninu 1. 9. 2008

*Izpolnjuje se samo takrat, če ni doslej ulica in opisna številka dodeljena

