
40 rokov
ZÁRUKA

ZÁRUČCNÝ LIST

Predajca týmto poskytuje zákazníkovi na dobu 40 rokov od nižšie uvedeného dátumu pokládky 
záruku na akosť ním dodávaného materiálu PREFA pre falcované škridle, falcované šindle, 
falcované šablóny a Prefalz, a to proti zlomu, korózii a poškodeniu v dôsledku mrazu, za 
predpokladu prirodzeného starnutia strešnej krytiny vplyvom životného prostredia a správneho 
položenia strechy firmou, ktorá je autorizovaná predajcom.

Údaje o objekte

Pokládku zrealizoval:

Výrobok:

Číslo záručného listu:

Dátum pokládky:

Prefa CEE Vertriebs GmbH
Walter Schneeweiss
konateľ spoločnosti

Meno a adresa zákazníka:

ˇ

Predajca:



Záruka je platná len v prípade riadne vyplneného a dodatočne nezmeneného záručného listu.

Podmienky pre poskytnutie záruky

• strecha zhotovená z produktov PREFA bola položená firmou autorizovanou predajcom

• pokládka bola zrealizovaná v súlade s technickou príručkou PREFA a podľa platných technických noriem

• pri pokládke strechy bolo použité výhradne originálne príslušenstvo značky PREFA

Obmedzenie záruky

Záruka sa nevzťahuje na závady a poškodenia vzniknuté:

• v dôsledku chybných statických výpočtov, chýb pri projektových činnostiach a v stavebnej fyzike

• nevhodnou inštaláciou, manipuláciou a spracovaním

• v dôsledku chemických a elektrochemických reakcií s okolitým prostredím

• mechanickým poškodením spôsobeným osobami alebo cudzími subjektmi akéhokoľvek druhu

• v dôsledku vyššej moci

Upozornenie

Zákazník je oprávnený uplatniť si záruku u firmy, ktorá zrealizovala pokládku strechy.  Spolu s platným 

záručným listom je nutné predložiť aj originál dokladu, preukazujúceho vlastnícke právo k reklamovaným výrob-

kom. Zmena farebného odtieňa či stupňa lesklosti sa nepovažuje za chybu akosti a nie je dôvodom pre uplat-

nenie nároku z tohto záručného listu. Za prípadné následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku chybného alebo 

poškodeného materiálu PREFA, predajca týmto záručným listom zodpovednosť na seba nepreberá. Oprávnene 

reklamované chyby materiálu PREFA budú odstraňované výhradne podľa uváženia predajcu buď opravou alebo 

náhradnou dodávkou chybného materiálu firme autorizovanej predajcom.

Právne vzťahy medzi predajcom a zákazníkom sa riadia slovenským právom.

office@prefa.com, www.prefa.com
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STRECHA SILNÁ AKO BÝK!


