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záruka - osvědčení
Překlad originálu osvědčení

o
- plastových okenních profilech kašírovaných fólií -

Firma Schúco lnternational KG (v dalším textu Schúco) zaručuje svým zákaznikům
po dobu trvání

5 let při použití ve skupině zemí 1* a 2 roky ve skuplně zemí 2*

stálobarevnost a chemickou odolnost profilů, které dodala, s následujícím pravidlem:

stálobarevnost
Přezkoušeno dle normy DlN EN 513 - povrchy profilů při obvyklém použití nevykazují oproti novému

profilu žádné větší odchylky než stupeň 3 měřící šedé stupnice dle lSO 105-A03 a odpovídají tím zcela
požadavkům RAL-GZ 716.

chemická odolnost
Fóliíkašírované profily jsou odolné protialifatickým uhlovodíkům - benzínu, jako např. čisticí benzín a
také proti neabrazivním a nenarušujícím čistícím prostředkům, které jsou v domácnostech obvyklé.

* Platíznění příslušné kupní smlouvy platné v době dle hodnocení skupin zemí firmou Schuco. To si
můžete vyžádat přímo u firmy Schůco nebo ho naleznete v části:
http:\\wtvw.schueco.com\ks-garantien

Záruéni podmínky
Tatozáruka platíuýhradně pro nedostatky nerozeznatelné při dodání. Musíbýt dodrženy směrnice pro
uýrobu azpracování stanovené firmou Schúco.

Zárukazačiná dodáním zbožízákazníkovia automaticky končíuplynutím záručnídoby. Záručnílhůta
se neProdluŽuje a také nezačíná znovu běžet od začátku při opravě nebo výměně dílů v rámci poskyt-
nutí záruky.

Nároky na záruku je třeba písemně oznámit firmě Schůco neprodleně - nejpozději během 7 dnů - po
vejití ve známost a přiložit všechny relevantní podklady,

Pokud firma Schůco po přezkoumání písemné uzná záruční případ, poskytne Schúco podle vlastní
vo|by jednu nebo některé z následujících možných služeb: opravu na místě, nové dodání přinejmenším
rovnocenného profi|u nebo náhradu nákladů příp. úhradu části nákladů.

Poskytnutí záruky je omezeno na maximální částku 50 000 € na jeden záruční případ. Veškeré další
nároky na základě této zárukyjsou vyloučeny. Případné zákonné nároky zůstávají nedotčeny. Nároky
nazáruku nejsou přenosné na třetí osoby,

Ohledně aplikovatelného práva a sídla soudu platí ustanovenína základě příslušné kupní smlouvy.

WeiRenfels, 05.2013

Schůco lnternational KG . Sparte Kunststoffprofile
KarolinenstraBe 1-15 . D-33609 Bielefeld . Deutschland
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Garantie urkunde
Originalurkunde

ůber
- folien kaschierte Kunststoff-Fensterp rof i le -

Die Schůco lnternational KG (nachfolgend Schůco) garantiert ihren Kunden
fůr die Dauer von

5 Jahren fůr den Einsatz in der Lándergruppe 1 * und 2 Jahren fúr Lándergruppe 2"

die Farbbestándigkeit und chemische Bestándigkeit der von ihr gelieíerten Profile unter folgender Ma$gabe:

Farbbestándigkeit
Geprúft nach DlN EN 513 weisen die Oberfláchen der Proíile im úblichen Gebrauch gegenúber einem Neuproíil
keine grÓBeren Abweichungen als Stufe 3 des GraumaBstabes nach lSO 105-A03 auf und entsprechen damit den
Anforderungen der RAL-GZ 716.

Chemische Bestándigkeit
Die folienkaschierten Profile sind unempfindlich gegen aliphatische Benzine, wie bspw. Waschbenzin, sowie ge-
gen haushaltsúbliche, nicht scheuernde und nicht anlósende Reinigungsmittel.

" Es gilt die zum Zeitpunkt des jeweiligen Kaufvertrags gůltige Fassung der Schůco-Lándergruppenbewertung.
Diese kónnen sie direkt bei schúco anŤordern oder finden sie unter:
http:\\www.schueco. com\ks-ga ra ntien

Garantiebedingungen
Diese Garantie gilt ausschlieBlich fůr bei Ablieferung nicht erkennbare Mángel. Die von Schůco festgelegten Her-
stell- und Verarbeitungsrichtlinien sind einzuhalten.

Die Garantie beginnt mit Ablieferung der Ware beim Kunden und endet automatisch mit Ablauf der Garantiezeit.
Die Grantiefrist verlángert sich nicht und beginnt auch nicht von neuem zu lauíen durch Reparatur oder Aus-
tausch von Teilen im Rahmen der Garantieleistungen.

GarantieansprŮche sind unverzúglich - spátestens innerhalb von 7 Tagen - nach Bekanntwerden schriftlich unter
Beifůgung aller relevanten Unterlagen bei Schúco anzumelden.

Erkennt Schúco den Garantiefall nach Průfung schriftlich an, wird Schůco nach eigener Wahl eine oder mehrere
der folgenden móglichen Leistungen erbringen: Nachbesserung vor Or1, Neulieferung eines zumindest gleichwer-
tigen Prof ils oder Kosteners atz bzw. -betei l i g u ng.

Die Garantieleistungen sind auf einen Hóchstbetrag von 50.000 € pro Garantiefall begrenzt. Weitergehende An-
sprúche auf Grund dieser Garantie sind ausgeschlossen. Etwaige gesetzliche Ansprúche bleiben unberůhrt. Ga-
rantieansprúche sind nicht auf Dritte úbertragbar.

Hinsichtlich anwendbarem Recht und Gerichtsstand gelten die Regelungen des zu Grunde liegenden Kaufuer-
trags entsprechend.

WeiBenfels, 05.2013

(Gescháftsleitung KS-Systemtechnik) (Leiter Oualitátsmanagement KS-Systemtechnik)

schúco International kG . sparte kunststoffproíile
KarolinenstraBe 1-15. D 33609 Bieleíeld. Deutschland
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