
Záručné podmienky

Nasledujúce podmienky platia pri výluke zo všeobecných podmienok kupujúceho pre všetky naše budúce 
dodávky a výkony. Odlišné dohody podliehajú nášmu výslovnému písomnému potvrdeniu a platia v prípade 
pochybnosti len pre konkrétny dohodnutý prípad.

1. Vznik a trvanie záruky

a) Záruka pre výrobky Biohort bude poskytovaná na dobu 20 rokov.
b) Záručna doba začína dátumom faktúry. Pri možných náhradných dodávkach neprichádza 
    k predĺženiu záručnej doby.

2. Predpoklady pre záruku

a) Výrobok Biohort bol nadobudnutý cez obchodného partnera Biohortu.
b) Výstavba/ montáž bola realizovaná odborne a podľa dodaného návodu na montáž.
c) Výrobok Biohort bol používaný k uloženiu záhradného náradia, nábytku, bicyklov atd. a nebol používaný k iným účelom.
d) Výrobok Biohort je vo vlastníctve prvého kupujúceho a nebol demontovaný a opätovne zmontovaný.

3. Obsah a rozsah záruky

a) Záruka sa vzťahuje na prehrdzavenie plechových častí a častí, ktoré sú preukázateľne kvôli chybnej konštrukcii alebo chybnému prevedeniu 
    nepoužiteľné alebo je ich použitie výrazne obmedzené. Tieto časti budú podľa nášho uváženia bezplatne opravené alebo nanovo dodané.
b) Náklady na demontáž, montáž ako aj prepravu na seba nepreberáme.  Vymenené časti sa stávajú alternatívne našim vlastníctvom, alebo 
    ich likvidáciu zabezpečí zákazník.
c) Za prípadné následné škody neručíme.

4. Obmedzenie záruky

a) Táto záruka sa nevzťahuje na závady ktoré sa vzťahujú na: 
•	 Závady vzniknuté pri preprave ( za tie ručí špeditér – prosíme o neodkladné oznámenie)
•	 Cudzie pôsobenie, mimoriadne prírodné javy ( napr. ľadovec )
•	 Všeobecné montážne chyby
•	 Chybné základy, zatekanie do podlahových profilov
•	 Nevhodné miesto osadenia a/alebo chýbajúce ukotvenie
•	 Chyby laku a škrabance ktoré neboli neodkladne opravené
•	 Chyby údržby ( napr. nenaolejovanie cylindrického zámku a dverných závesov )
•	 Zvýšená okolitá vlhkosť alebo agresívne látky ( napr. soľné roztoky a/alebo pieskové búrky, agresívne a obrusujúce čistiace 
        prostriedky, posypová soľ, hnojivá a iné chemické látky )
•	 Opotrebovanie ( napr. cylindrický zámok )
•	 Zmena farby, pretože farby sa časom môžu meniť

Pre gumové a plastové diely platia len zákonné záručné podmienky v trvaní 24 mesiacov.

b)  Táto záruka zaniká, ak je zákazník v omeškaní s platbou, alebo závada nebola neodkladne po zistení písomne oznámená a zdokladovaná.

5. Rôzne

Miestom plnenia pre všetky záväzky vyplývajúce zo záručných podmienok je A-4120 Neufelden. Ďalšie práva z tejto záruky sú pre zákazníka alebo 
tretiu osobu nevyvoditeľné, obzvlášť nie sú možné žiadne ďalšie škodové nároky akéhokoľvek druhu, alebo žiadne prípadné finančné kompenzácie 
alebo zádržné práva.  V ostatnom platia pre poskytnutie záruky obchodné podmienky zodpovedajúce danému dodavateľovi.

70 / 20 / 90 / 0 90 / 75 / 15 / 0

ZÁRUKA
podrobnosti: biohort.c

om

RoKov


