
 

 ZÁRUČNÉ PODMIENKY 
 
 
 
 
 
Spoločnosť HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava (HORNBACH) poskytuje na všetky 
viacročné, mrazuvzdorné rastliny zakúpené v HORNBACHU záruku na ich rast. 

 
 
 
1. ZÁRUČNÁ DOBA 
Záručná doba je 2 roky. Záručná doba začína plynúť od 
dátumu nákupu. Prosím, starostlivo uschovajte originálny 
doklad o nákupe, alebo originálnu faktúru pre účely preu- 
kázania dátumu nákupu. 

 
 
 
2. ROZSAH ZÁRUK 
Táto záruka sa vzťahuje výhradne na rast viacročných, 
mrazuvzdorných rastlín. Táto záruka platí na území 
členských štátov EÚ a vo Švajčiarsku. Záruka platí iba v 
tej krajine, v ktorej bol výrobok zakúpený. 

 
Záruka sa nevzťahuje na poškodenia rastlín, 

 
• ktoré vznikli následkom neodbornej výsadby a starostli- 

vosti 
• vyššej moci 
• úmyselným poškodením. 

 
Táto záruka sa nevzťahuje na rastliny, ktoré sú vysádzané 
do kvetináčov a ani na vianočné stromčeky (zasadené do 
kvetináča alebo rezané). Záruka taktiež nezahŕňa nárok na 
sprievodné škody alebo následné škody. 

3. PLNENIA ZO ZÁRUKY 
Počas záručnej doby môže Hornbach skontrolovať daný 
výrobok, aby zistil, či v danom prípade ide o záručný 
prípad. Ak sa potvrdí, že ide o záručný prípad, vyme- 
ní HORNBACH príslušný výrobok za iný výrobok rovna- 
kého druhu alebo vyplatí späť nákupnú cenu. Rozhodnu- 
tie HORNBACHU o forme plnenia záruky (výmena alebo 
vrátenie peňazí) plne závisí od uváženia poskytovateľa 
záruky. Nahradený výrobok prechádza do vlastníctva 
poskytovateľa záruky. 

 
Záručné plnenie nepredlžuje záručnú dobu. Plnením zo 
záruky nevzniká nová záruka. 

 
 
 
4. UPLATNENIE ZÁRUKY 
V prípade uplatňovania záruky sa, prosím, obráťte na naj- 
bližšiu predajňu HORNBACH. Tú nájdete na www.horn- 
bach.sk. Alebo kontaktujte poskytovateľa záruky na nas- 
ledujúcej e-mailovej adrese: onlineshop@hornbach.sk. 

 
Záruku je možné uplatniť len po predložení originálu 
pokladničného účtu alebo originálu faktúry alebo elektro- 
nického dokladu zo zákazníckeho účtu. 

 
 
 
5. ZÁKONNÉ PRÁVA 
Práva vyplývajúce z tejto záruky dopĺňajú zákonné práva 
v prípade záručných chýb a zodpovednosti za tovar, ktoré 
si môžete uplatniť bezplatne. Zákonné práva nie sú touto 
zárukou dotknuté. 
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