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1. Záručná doba
Záručná doba je 10 rokov. Záručná doba začína plynúť od 
dátumu kúpy. Prosím, starostlivo uschovajte originálny 
pokladničný blok alebo originálnu faktúru na účely preuká-
zania dátumu kúpy.

2. Rozsah záruky
Záruka na terasové dosky Konsta CoExtrusion WPC sa 
vzťahuje výlučne na odolnosť proti UV žiareniu (žiadne vy-
blednutie/zafarbenie spôsobené UV žiarením) a trvácnosť 
(žiadne spráchnivenie) pri správnej montáži a údržbe pri 
využívaní na súkromné účely. Záruka platí iba v tej krajine, v 
ktorej bol výrobok zakúpený.

Záruka sa nevzťahuje na chyby, vzniknuté následkom:

- nesprávnej montáže
-  neodbornej manipulácie alebo neodborného používania, 

mechanického pôsobenia
- neodbornej alebo nedostatočnej údržby alebo čistenia
- násilného pôsobenia 
-  mechanických vplyvov (poškriabanie, zlomenie) alebo 

elektrostatických výbojov
- použitia neoriginálnych náhradných dielov
-  neodborného používania chemikálií, elektrických alebo 

elektronických vplyvov
- komerčného využívania alebo prenajímania tovaru

Záruka taktiež nezahŕňa nárok na sprievodné alebo následné 
škody ani na prípadné náklady na montáž a demontáž v prí-
pade uplatnenia záruky.

3. Plnenie zo záruky
Počas záručnej doby prekontroluje poskytovateľ záruky poško-
dený výrobok, aby zistil, či sa naň vzťahuje záruka. Ak ide 
o prípad, na ktorý sa vzťahuje záruka, poskytovateľ záruky 
výrobok na svoje náklady opraví  alebo poskytne náhradný 

predmet. V prípade, ak sa výrobok v momente uplatnenia zá-
ruky už nedodáva, je poskytovateľ záruky oprávnený vymeniť 
výrobok za iný podobný výrobok. Vymenený výrobok alebo 
jeho časti prechádzajú do vlastníctva poskytovateľa záruky. 
Počas opravy nevzniká nárok na náhradný diel.
Plnenia zo záruky (oprava alebo výmena) záručnú dobu ne-
predlžujú. Plnením zo záruky nevzniká nová záruka.

 
4. Uplatnenie záruky
V prípade uplatňovania záruky sa, prosím, obráťte na naj-
bližšiu predajňu HORNBACH. Ich zoznam je uvedený na 
stránke www.hornbach.sk. Alebo prostredníctvom e-mailovej 
adresy „onlineshop@hornbach.sk“ kontaktujte poskytovateľa 
záruky. 

Záruku je možné uplatniť len po predložení originálu 
pokladničného účtu alebo originálu faktúry alebo elektroni-
ckého 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 záru-
kou dotknuté.

6. Upozornenia
Terasové dosky Konsta CoExtrusion WPC majú viacfarebný 
koextrúzny povrch. Živé farebné odchýlky a farebné rozdiely 
zabezpečujú prirodzenosť a sú zámerné, a preto v žiadnom 
prípade nie sú dôvodom na reklamáciu alebo záručný prípad. 
Rovnako sa táto záruka nevzťahuje ani na odchylky v šírke 
podmienené výrobou. 

Aktuálny návod na montáž je k dispozícii na 
www.hornbach.sk/sluzby/zaruky-hornbachu/

Tento výrobok značky Konsta bol vyrobený najmodernejšími výrobnými metódami a podlieha neustálej prísnej kontrole kvality. 
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava poskytuje podľa nižšie uvedených ustanovení záruku na 
kvalitu terasových dosiek Konsta CoExtrusion WPC.


