
Záruční list

Společnost:  Mediterran Slovakia s.r.o., Veľká Farma, 925 84 Vlčany

Ing. Tomáš Bábics       

IČO:   36 537 420
IČ DPH:   SK 2020190623
Bankovní spojení:  UNICREDIT BANK, a.s., pob. Galanta
Číslo účtu:   66 24 49 80 43/1111
Zastoupená:  Ing. Tomáš Bábics, jednatel
Zapsaná:   v Obchodním reg.: Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo 16188 / T 

Při splnění všech níže uvedených podmínek poskytuje

Koncový zákazník:

Jméno:

Adresa:

V případě fi rmy:

Název fi rmy:

Adresa:

IČO:

DIČ:

Číslo faktury Mediterran CZ s.r.o.

záruku na funkčnost střešního systému Terran v trvání 15 let, který byl realizovaný

Na stavbě:

Obec:

Ulice:

Číslo domu:

Číslo parcely:

Katastrální území:

o znamená, že při dodržení stanovených podmínek, budou nebetonové doplňky střešního systému Terran po uvedenou dobu ode dne dodání na 
stavbu:                           do:                        splňovat funkci doplňků střešní krytiny odolné vůči v daném místě obvyklým povětrnostním podmínkám 
a dešťové vodě. To znamená, že předepsané doplňky střešního systému Terran, zůstanou na střeše na svém původním místě a budou chránit 
níže položené prostory, konstrukce, nebo stavební prvky před poškozením v důsledku působení obvyklých povětrnostních vlivů a dešťové vody.
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LET

ZÁRUKA

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Podmínky platnosti záruky:

Tato 15-letá záruka poskytnutá společností Mediterran Slovakia s.r.o., 
se vztahuje výlučně na střechy realizované na budovách nacházejících 
se na území České republiky.
Záruka platí pouze pvř ípadě, že byla na střeše použita výlučně 
krytina Terran, střecha je dostatečně odvětraná a má v plném rozsahu 
zabezpečenou pojistnou hydroizolaci ve formě střešní folie Terran.
V případě vytvoření i dalších střešních prvků (hřeben a nároží, okapová 
hrana, prostupy střech a úžlabí) platí tato záruka pouze vp řípadě, že 
byly použity výlučně a pouze předepsané originální prvky Terran a 
příslušenství Terran, které je podmínkou platnosti této záruky. 
Podmínkou platnosti této 50-leté záruky je zároveň i odborná realizace 
střechy a celého střešního pláštěd osd ržením všech příslušných 
norem a předpisů (jsou vyjmenované vd ruhé části tohoto záručního 
listu), což potvrdí realizační firma vyplněním následujícího formuláře:

Prohlášení realizační firmy:
Svým podpisem potvrzuji, že střecha byla pokrytá v souladu se všemi 
podmínkami společnosti Mediterran Slovakia, s.r.o. pro poskytn utí 
15-leté záruky na funkčnost střešního systému Mediterran.

Firma:

Sídlo firmy:

IČO:

Pokud byla střecha realizovaná svépomocí, potom podmínkou udělení 
platnosti této 15-leté záruky je dodržení všech požadavků pro udělení 
záruky včetně pokládky podle platných norem a montážních pokynů 
společnosti Mediterran Slovakia, s.r.o.

Další podmínky záruky:
Záruka platí pro střechu, na které byly použity originální prvky 
střešního systému Terran a příslušenství Terran. Pokud se na střeše 
nacházejí mimo prvků střešního systému Mediterran i jiné prvky a 
napojení (např. střešní okna, napojení komínu), záruka platí pouze 
pro ty výrobky Terran, u kterých případná vada nebo nefunkčnost 
nepochází od těchto jiných prvků.
V případě řešení detailů na střešním plášti jako jsou např. hřeben, 
nároží, úžlabí, prostupy apod., musí být pro daný detasiol uvl adu 
s podmínkami platnosti záruky použitý k jejich realizaci jeden 
z uvedených výrobků příslušenství Mediterran:

Prvky pro vytvoření podkladu:
2Střešní folie kontaktní Medifol 120 g/m , střešní folie kontaktní 

2Medifol  Plus 150 g/m , střešní folie kontaktní Medifol P- ROOF 
2 2210 g/m , střešní folie kontaktní Medifol SUPREME 235 g/m , 

jednostranná lepicí páska Tyvek 75 mm/25 m, oboustranná lepicí páska J 
uta 20 mm/45 m.  

Prvky pro hřeben a nároží:
Univerzální větrací pás na hřeben a nároží MEDI Roll, univerzální větrací 
pás na hřeben a nároží Roll-O-MAT, větrací pás (kartáč) Standard, 
ukončení hřebene PVC, držák hřebenové a nárožní latě s hřeb em, 
příchytka hřebenáče, utěsňovací (šroubový) hřebík.

Prvky pro okapovou hranu:
Ochranná větrací mřížka, Ochranný pás (okapní) proti ptákům, okapový 
plech-lakoplast.

Prostupové prvky:
Prostupová taška (Vlčanka/Danubia, Coppo, Rundo/Zenit), anténní 
nástavec, komínek pro kanalizaci krátký, komínek pro kanalizaci dlouhý, 
flex hadice, univerzální prostupová taška, adaptér pro turbokomín, 
střešní okno výstupní (50x55 cm), taška prosvětlovací Danubia a 
Standard, Rundo.

Úžlabí:
Pás úžlabí hliníkový-lakoplast, těsnící pás úžlabí (klín)-samolepicí, 
sedlový pás úžlabí-samolepicí, příchytka úžlabí. 

Při realizaci střechy musí být současně dodrženyd ov bě ukončení 
montáže platné a účinné:
• všechny platné normy pro pokrývačské a tesařské práce a normy 

pro navrhování střech    (ČSN 731901)
• všeobecně platné technické předpisy
• pravidla pro pokrývání střech vydaná Cechem klempířů, pokrývačů 

a tesařů
• montážní pokyny společnosti Mediterran Slovakia s.r.o. (jsou 

k dispozici na internetové stránce www.mediterrancz.cz)

V případě rozporu mezi montážními pokyny Terran a pravidly pro 
pokládku střech vydanými Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů mají 
přednost montážní pokyny společnosti Mediterran Slovakia s.r.o. 
V ostatních případech rozdílu podmínek uvedených pravidel platí 
nejpřísněji stanovené podmínky.

Nárok na záruku nelze uplatnit v případě:
• poškození zapříčiněného přímo nebo nepřímo selháním spodní 

konstrukce, především krovu nebo sedáním či deformací 
podkladu;

• poškozením v důsledku chybného zpracování nebo neodborné 
manipulace, především neodborné chůze po střeše;

• poškození v důsledku mechanických nebo chemických vlivů;
• poškození vd ůsledku zemětřesení, povodní, požáru, zásahu 

bleskem, krupobití, tlaku zledovatělého sněhu, výbuchu, pádu 
létajících těles, jejich části nebo nákladu, vichřice (s rychlostí větru 
vyšší než 75 km/h), sesuvu půdy, laviny, zřícení skály a poškození 
zapříčiněné událostmi a jevy spadajícími pod vyšší moc, a proto je 
možné se proti nim pojistit v rámci běžných podmínek u pojištění 
budov.

V případě vzniku události, jejímž průběhem vzniká nárok na uplatnění 
záruky, je příslušný vlastník domu povinný bezodkladně po zjištění 
vady písemně informovat společnost Mediterran Slovakia s.r.o. (nebo 
Mediterran CZ s.r.o.) o vzniku události s uvedením přesných okolností a 
datu montáže. K ohlášení škody je třeba přiložit i kopii záručního listu 
a dokladu o koupi střešního systému. 
Před uskutečněním opravy selhávajícího komponentu musí vlastník 
domu umožnit společnosti Mediterran Slovakia s.r.o. posouzení 
objektu.
Práva z této záruky přecházejí na každého dalšího vlastníka výše 
jmenovaného stavebního záměru.
Jiné nároky než ty, které garantuje tento záruční list (tzn. právo na 
výměnu selhávajících složek střešního systému Terran a úhradu 
nevyhnutelných nákladů spojených s výměnou) jsou vyloučené.
Společnost Mediterran Slovakia s.r.o. se touto zárukou zavazuje, 
že po dobu záruční doby vymění na svoje náklady formou dodávky 
na místo umístění střechy Terran jakékoliv nefunkční prvky 
střešního systému Terran a ponese všechny náklady na jejich 
výměnu a zároveň touto zárukou nepřebírá společnost Terran 
odpovědnost za případné následné škody.  
Mediterran Slovakia s.r.o. si vyhrazuje právo zrealizovat práce podle 
záruky vlastními zaměstnanci nebo prostřednictvím pověřeného 
řemeslníka. V případě, že selhávající výrobek už není k disp ozici, 
Mediterran Slovakia s.r.o. si vyhrazuje právo použít alternativní 
výrobek porovnatelné kvality. 
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Terran –  prodej střešních krytin  prvotřídní kvality. Unikátní betonové střešní  tašky pro vaše domy.


