
Záruèní list na Tvarované plechy
platný od 1. ledna 2011

AL INVEST Bøidlièná, a.s. poskytuje ve smyslu § 429 zák. è. 513/1991Sb., obchodního zákoníku, 
v platném znìní (dále  jen „Obchodní zákoník“) na níže uvedené výrobky následující záruku:

AL INVEST Bøidlièná, a.s. garantuje, že si udrží své užitné vlastnosti a udrží si svou funkci

po dobu minimálnì                     

Funkèností se rozumí, že v uvedené lhùtì nedojde z dùvodu vady materiálu 

k proniknutí vody skrz výrobek.

 mmmmmmmmm                     

AL INVEST Bøidlièná, a.s. garantuje, že se nevyskytne žádná výrobní vada a bude vykazovat 

své ochranné vlastnosti minimálnì po dobu

a své estetické vlastnosti minimálnì po dobu

 tttttttttttttttttt

 mmmmmm

AL INVEST Bøidlièná, a.s. garantuje, že se nevyskytne žádná výrobní vada a bude vykazovat

své ochranné vlastnosti minimálnì po dobu

a své estetické vlastnosti minimálnì po dobu

 1111111115 let

 8 7777777let.

Pro základní materiál tvarovaných plechù 
z hliníku Al 99,5 a AlMn1

Pro organický polyesterový povlak (SP)

Pro organický polyvinyldenfluoridový povlak (PVDF)

75 let.

10 let
5 let.

Ochrannými vlastnostmi povlaku se rozumí, že nedojde k odlupování povlakové vrstvy. Estetickými
 vlastnostmi povlaku se rozumí, že bude rovnomìrnì stárnout a pøípustná zmìna vzhledu je 

v rozmezí    E 5 v ploše vystavené týmž povìtrnostním podmínkám.

15 let
8 let.
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V pøípadì, že se vada prokazatelnì projeví až po montáži, dohodnou se reklamující s AL INVEST Bøidlièná, a.s. 
na zpùsobu odstranìní vady, vèetnì uhrazení vícenákladù spojených s jejím odstranìním.

Záruèní podmínky

Podmínky pro poskytnutí záruky

Prokázání, že výrobek byl  zakoupen od AL INVEST Bøidlièná, a.s. doložením pøíjmového dokladu èi faktury.
Pøeprava výrobku a jeho uskladnìní pøed instalací byly provádìny za níže uvedených podmínek a nedošlo 
k žádnému jeho poškození.
Instalace výrobku byla provedena za níže uvedených podmínek a podmínek stanovených v montážním návodu
vydaném AL INVEST Bøidlièná, a.s.
Reklamace byla ve smyslu § 428 Obchodního zákoníku podána bez zbyteèného odkladu písemnì spoleènì 
s pøesným popisem vady.

Zástupcùm AL INVEST Bøidlièná, a.s. musí být umožnìna inspekce výrobku v instalovaném stavu na místì jeho 
použití.

Kromì výše uvedeného neobsahuje záruka žádnou odpovìdnost za jakékoliv další pøímé èi nepøímé škody 
související s pøedmìtem reklamace.

Záruèní doba poèíná okamžikem dodání zboží kupujícímu.

Záruka je platná za “bìžných atmosférických podmínek ve støední Evropì”, záruka se nevztahuje na použití 
výrobku v extrémních klimatických podminkách a za pùsobení agresivního prostøedí (napø. ovzduší s vysokým 
obsahem solí, trvalý kontakt s vodou, s kondenzáty, s betonem, s chemikáliemi, s popelem, zvíøecími exkrementy 
a jinými agresivními látkami reagujícími s hliníkem èi ochranným povlakem).

Pøi pøepravì a skladování musí být výrobek v suchém prostøedí, bez kondenzace vodních par a bez blízkosti èi 
kontaktu s materiály zpùsobujícími korozi Al.

Pøi tvarování plechù nesmí být teplota plechù nižší než - 10°C pøi strojním ohýbání, resp. pøi ruèním ohýbání.
Pøi tvarování nesmí být plech ostøe nebo opakovanì ohýbán, pøièemž úhel a polomìr ohýbání nepøekroèí dovolené 
parametry 2T.

Záruka se nevztahuje na mechanická poškození plechù vzniklá po dodání výrobku kupujícímu, vèetnì technologické 
zásahù jako je støíhání a vrtání, pøièemž dùraznì doporuèujeme poškozená místa pøetøít vhodnými opravnými 
barvami.

Ze všech ploch plechù musí být zajištìn volný odtok deš�ové vody.

Montáž, údržba a použití se øídí pøíslušnými pokyny v montážním návodu AL INVEST Bøidlièná, a.s., vèetnì použití 
výhradnì doporuèených nástrojù a spojovacích materiálù.

Ochranná fólie musí být odstranìna co nejdøíve po dokonèení montáže, pøi minimální teplotì 15°C.

Plechy nesmí být v kontaktu s materiály, které s nimi vytváøejí galvanický èlánek.

Jsou-li souèástí smluvního vztahu Všeobecné obchodní podmínky spoleènosti AL INVEST Bøidlièná, a.s. a není-li v tomto 
záruèním listu upravena èi konkretizována urèitá skuteènost výslovnì jinak, øídí se v dalším záruka a reklamaèní podmínky 
Všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího.

Tato záruka neomezuje kupujícího v uplatòování nárokù vùèi dodavateli, který výrobek spoleènosti AL INVEST Bøidlièná, 
a.s. dodal, nebo montážní firmì, která tento výrobek instalovala, èi dopravci, který výrobek pøepravoval.

Výrobek byl instalován k zamyšlenému použití nejpozdìji do 3 mìsícù od data dodání kupujícímu.
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