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1. Záručná doba
Záručná doba je 5 rokov. Záručná doba začína plynúť od 
dátumu kúpy. Prosím starostlivo uschovajte na účely preu-
kázania dátumu kúpy originálny pokladničný blok alebo ori-
ginálnu faktúru.

2. Rozsah záruky
Záruka na záhradné domčeky, domčeky na náradie, prístrešky 
pre automobily, záhradné altány a WPC zástrčné plotové sys-
témy značky Konsta platí výhradne pre drevo, resp. drevo-
plastový kompozit (WPC), konštrukciu a stabilitu pri riadnej 
montáži a údržbe a pri použití na súkromné účely. Záruka sa 
nevzťahuje na terasové dosky, palubovky, drevené lišty a sta-
vebné drevo značky Konsta. Na všetky tlakovo impregnova-
né pohľadové ochrany, úponkové mriežky a predzáhradkové 
ploty poskytuje Hornbach 5ročnú záruku na hnilobu alebo 
drevokazné huby v rámci používania na súkromné účely. Zá-
ruka platí iba v tej krajine, v ktorej bol výrobok zakúpený.
 
Záruka sa nevzťahuje na vady, vzniknuté následkom:
• nesprávne prevedenej montáže
• neodborného zaobchádzania či používania
•  neodborne či nedostatočne prevedenej údržby alebo 

čistenia
• násilného pôsobenia
• použitia neoriginálnych náhradných dielov
•  chemických, elektrických či elektronických vplyvov, ktoré sú 

v rozpore s určeným spôsobom použitia
•  zmien na výrobku spôsobených poveternostnými vplyvmi a 

priamym slnečným žiarením
• použitia výrobkov na komerčné účely alebo ich prenájmu
• priameho kontaktu medzi plotovými stĺpikmi a zeminou.

Do záruky ďalej nespadajú škody ako napr. farebné odchýlky, 
zašednutie, tvorba prasklín a podobné zmeny.
Záruka sa ďalej nevzťahuje na poškodenia amortizovaných 
dielov, ktoré sú spôsobené normálnym opotrebením. Záruka 
taktiež nezahŕňa nárok na sprievodné škody alebo následné 
škody.

3. Plnenie zo záruky
Počas záručnej lehoty prekontroluje poskytovateľ záruky rek-
lamovaný výrobok, aby zistil, či sa naň vzťahuje záruka. Ak 
je uplatnenie záruky oprávnené, opraví poskytovateľ záruky 
výrobok na svoje náklady alebo ho vymení. V prípade, ak 
sa výrobok v momente uplatnenia záruky už nevyrába, je 
poskytovateľ záruky oprávnený vymeniť výrobok za
iný podobný výrobok. Vymenený výrobok alebo jeho časti 
prechádzajú do vlastníctva poskytovateľa záruky.

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 najbližšiu 
predajňu HORNBACH. Tú nájdete na www.hornbach.sk. Alebo 
kontaktujte poskytovateľa záruky na nasledujúcej e-mailovej 
adrese: onlineshop@hornbach.sk. 

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. 

Tento výrobok značky Konsta bol vyrobený najmodernejšími výrobnými metódami a podlieha nepretržitej a prísnej kontrole 
kvality. Spoločnosť HORNBACH Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava (ďalej ako „predávajúci“ alebo “poskytovateľ 
záruky“) poskytuje podľa ďalej uvedených ustanovení záruku za akosť za kvalitu výrobkov Konsta.


