
ZÁRUČNÍ  LIST 
 

Isola AS, N-3945 Porsgrunn, Norsko 
Tel.: +47 � 35 57 57 00 
Fax: +47 � 35 55 48 44 

 
poskytuje záruční lhůtu 

 
15 let 

 
na stře�ní �indele Isola (�Isola Roofing Schingles�) 

dále uváděné jako �Výrobek� 
od dodání v souladu s následujícími podmínkami 

 
Rozsah záruky: 
 

• prodávající prohla�uje, �e jeho výrobek si po dobu záruční lhůty zachová vlastnost 
nepropustnosti  

• záruka se vztahuje v�dy k danému výrobku  a trvá bez ohledu na vlastníka výrobku, za 
splnění ní�e uvedených podmínek záruky 

• záruka se vztahuje na vady způsobené vadou materiálu nebo vadným provedením 
výrobku  

• v případě oprávněného uplatnění záruky prodávající dodá příjemci záruky novou stře�ní 
krytinu s vlastnostmi odpovídajícími reklamovanému zbo�í a zajistí polo�ení stře�ní 
krytiny na vlastní účet, bude-li to příjemce záruky vy�adovat.  

• �kody na majetku jsou kryty poji�těním zákonné odpovědnosti prodávajícího za 
výrobky  

 
Podmínky záruky a postup při reklamaci 
 

• Nutnou podmínkou oprávněnosti reklamace je uskladnění a polo�ení výrobku v souladu 
s dobrou praxí, místně platnými předpisy a v souladu s pokyny Ručitele dodávanými 
spolu s Výrobkem. Záruka se rovně� vztahuje na polo�ení nových �indelů na staré 
stře�ní �indele / krytiny za předpokladu, �e budou dodr�eny pokyny Ručitele pro takové 
pokládání. 

• V případě průsaku musí Příjemce bez zbytečného prodlení nejprve kontaktovat zástupce 
Ručitele který posoudí, zda se jedná o výrobní vadu. Pokud do�lo k takové Vadě, musí 
Příjemce zaslat neprodleně a nejpozději do 14 dnů od objevení průsaku písemné sdělení 
Ručiteli, spolu s kopií faktury za příslu�ný Výrobek. Toto sdělení musí uvádět 
podrobnosti týkající se typu �kody, typu Výrobku, adresu budovy a té� jméno a adresu 
pokrývače nebo dodavatele. 

• Bude-li to Ručitel po�adovat, je nutno zaslat Ručiteli té� vzorek vadného Výrobku. 
Ručiteli musí být Příjemcem rovně� poskytnut volný přístup na střechu za účelem 
kontroly a odebrání vzorků Výrobku. 

 
Vyloučení záruky 
 

• Tato záruka se nevztahuje na průsaky vznikající z mechanického působení, chemického 
působení, opotřebení,  po�kození  způsobeného při montá�ních pracích, vad stavebního 
objektu, nedostatečné údr�by nebo z jakýchkoliv jiných příčin vymykajících se vlivu  
Ručitele.  

• Záruka nekryje �kody z toho plynoucí, včetně přeru�ení podnikatelské činnosti, 
výrobních ztrát, ztráty u�lého zisku v míře přesahující to, co je obsa�eno 
v Ručitelově záruce za Výrobek. 

 
 
 

 


