
Registrační formulář
pro poskytnutí písemných záruk na střechu společnosti KM Beta a.s.

Vlastník nemovitosti1)
Jméno: .............................................................................. Příjmení: ..................................................................................
E-mail: ............................................................................... Telefon: ....................................................................................

Adresa nemovitosti
Ulice: ................................................................................. č.p.: ...........................................................................................
Obec: ................................................................................. PSČ: ..........................................................................................
Katastrální území:2) .......................................................... Parcelní číslo:2) ........................................................................
      Zaslat záruční list pouze elektronicky

Adresa pro zaslání záručního listu3)
Jméno: .............................................................................. Příjmení: ...................................................................................
Ulice: ................................................................................. č.p.: ...........................................................................................
Obec: ................................................................................. PSČ: ..........................................................................................

Druh stavby (RD, BD, ZŠ, MŠ, tělocvična atd.): ......................................           novostavba                    rekonstrukce

Dne ....................................................              Podpis vlastníka .....................................................

Svým podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil se Záručními podmínkami nutnými pro splnění podmínek záruky 15 

KM Beta a. s.”.

Souhlas se zpracováním osobních údajů. Svým podpisem, jako subjekt údajů, výslovně, svobodně a dobrovolně 
souhlasím, aby společnost KM Beta a. s., IČO: 25316583 na základě tohoto souhlasu jako správce údajů shromažďovala, 
uchovávala a zpracovávala mé osobní údaje, které jsem uvedl/a v tomto formuláři,a to pro účely:

     vystavení “Záručního listu střešní krytiny společnosti KM Beta a. s.”. Platnost souhlasu se uděluje po celou 
dobu trvání záruční doby pro případ, že by bylo zahájeno reklamační řízení.

     za účelem zasílání obchodních sdělení o novinkách, produktech a službách KM Beta a. s. Platnost souhlasu se 
uděluje po dobu 10 let od vystavení souhlasu.

Poskytnuté údaje budou společností KM Beta a. s. použity jen v souladu s účely, ke kterým byl udělen. Subjekt 
údajů má právo požadovat od společnosti KM Beta a. s. přístup k osobním údajům, které se jej týkají (zejména 
právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze 
zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů), dále má právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení 
zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Svůj souhlas můžete 
kdykoliv odvolat na emailové adrese: gdpr@kmbeta.cz. KM Beta a. s. bude osobní údaje zpracovávat manuálně. 
Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám. Bez udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů za 
účelem vystavení záručního listu, nelze Záruční list vystavit.

Dne ....................................................               Podpis vlastníka .....................................................



1)
Firma: ..................................................................................................... IČO: ......................................................................
E-mail: .................................................................................................... Telefon: ...............................................................
Krytina: ............................................... Barva: ....................................... Povrchová úprava: ..............................................
Sériová čísla palet základních tašek:4) ................................................................................................................................
Datum dokončení střechy: .................................................................... Plocha střechy: ...............................................m2

       Krytí střechy s použitím střešních tašek KM Beta splňuje podmínky společnosti KM Beta, pro poskytnutí záruky 
15 let na systémová řešení střešního pláště KM Beta.

Dne ........................................................                 ......................................................
            Razítko a podpis

Originál vyplněné registrace zašlete do 3 měsíců od položení krytiny, nejpozději však 12 měsíců od termínu dodání 
krytiny. Termínem dodání se rozumí datum uvedený na dodacím listě nebo na nabývacím dokladu ke krytině. 
Řádně vyplněnou registraci zašlete na adresu: KM Beta a.s., - sekretariát, Brněnská 59/A, 695 01 Hodonín nebo 
elektronicky na email: kmbeta@kmbeta.cz. V případě nedodržení termínu registrace nebo v případě nepravdivých 
údajů společnost KM Beta záruku na funkčnost střešního systému KM Beta nepřijímá a záruka nevzniká.

1) Pro registraci jsou nutné vyplněné všechny údaje.
2) Není-li dosud ulice a č.p. přiděleno.
3) Není-li shodná s adresou nemovitosti.
4) Ke každému 1 000 ks základních tašek je nutné dodat nejméně jedno sériové číslo palety základních tašek, které naleznete na každé etiketě 
pod označením SSCC nebo formou spodního čárového kódu (viz ukázkové foto).
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