Garanční list
Tímto garanční listem poskytuje výrobce, za níže specifikovaných podmínek, garanci na kvalitu a
absenci výrobních vad fasádního systému Scanroc, který se skládá z vnějších obkladových prvků,
vlastního nosného rámu, spojovacích prostředků rámu a případné izolační vrstvy (dále jen výrobek)
ve prospěch:
Pan/paní:
Číslo smlouvy/objednávky:
Ze dne:
Adresa realizace stavby:
I.
Garanční prohlášení
Výrobce garantuje po dobu 50 let kvalitu dodaného výrobku. Garance poskytnutá nad rámec zákonné
záruční doby je poskytována s ohledem na skutečnost, že zakoupení výrobku je dlouhodobou
investicí vlastníka budovy a výrazným způsobem nemovitost zhodnocuje. Po dobu trvání garance
výrobce garantuje, že výrobek bude při dodržení podmínek dále uvedených prostý níže jmenovaných
vad, a že při užívání k obvyklým účelům za běžných klimatických podmínek bude mít s ohledem na
své stáří vlastnosti dle závazných technických norem a obecně závazných právních předpisů.
Odpovědnost za vady po dobu prvních dvou let ode dne dodání výrobku se řídí obecně závaznými
právními předpisy, zejm. zák. 2099/2012 Sb.., občanský zákoník v platném znění a zák. č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele, pokud je zákazník spotřebitelem.
II.
Obsah garance
1.) Výrobce nad rámec své smluvní povinnosti dodat kvalitní výrobek prvotřídní kvality ručí za kvalitu
dodaného výrobku omezeně po dobu 50 let ode dne dodání výrobku za dále stanových podmínek.
Tato garance je přenosná na jakékoliv další vlastníky nemovitosti, ve které byl výrobek instalován a to
za podmínky, že tento garanční list a originál prodejního dokladu (faktura) bude předán novému
vlastníku nemovitosti a předložen výrobci a zároveň dojde k písemnému postoupení práv z této
garance na nového vlastníka nemovitosti.
2.) Garance spočívá v tom, že výrobek si po dobu trvání garance:
a) zachová vlastní strukturální vzhled a celistvost
b) neodmrzne
c) ochrání nemovitost proti výkyvům počasí ve smyslu aktivního pláště budovy
III.
Podmínky uplatnění garance a její rozsah
1.) Tato garance se vztahuje na použití výrobku při rekonstrukcích i novostavbách.
2.) Tato garance se nevztahuje na vady, které vznikly jako následek nesprávného užívání, použitím
neschválených a neobvyklých stavebních postupů nebo stavebních postupů v rozporu s technickými
normami, posunů základů stavby či stavby jako celku nebo její části, použitím v rozporu s montážním
návodem a použitím v rozporu s doporučením výrobce. Dále se tato garance nevztahuje na vady
způsobené vandalismem, nehodou, zemětřesením, záplavami, explozí, požárem, nárazem cizího

předmětu, kyselými dešti, silným mrazem, nevhodnou přepravou či skladováním a dále jakoukoliv
jinou příčinou, na kterou nemohl mít výrobce přímý vliv.
3.) Garance zaniká v případě, že vlastník nemovitosti neumožní výrobci nebo/a osobám jím určeným
provádět analýzy a testy výrobku.
4.) Platnost garance je dále podmíněna takto:
a) realizaci fasádního systému provádí subjekt, jehož pracovníci absolvovali školení výrobce týkající
se způsobu montáže systému SCANROC a v době realizace bylo osvědčení o absolvování školení
platné;
b) subjekt instalující fasádní systém SCANROC sdělil před zahájením montáže systému identifikační
údaje subjektu, pro který bude fasádní systém instalovat, adresu místa montáže a její termín;
c) subjekt instalující fasádní systém SCANROC předal výrobci řádně a pravdivě vyplněný Kontrolní

a zkušební plán pro montáž fasády SCANROC;
d) subjekt instalující fasádní systém SCANROC vyzval výrobce k účasti na kontrole provádění
fasádního systému SCANROC.
5.) V případě vzniku vady na dodaném výrobku ve lhůtě prvních dvou let ode dne jeho dodání, je
výrobce povinen, v případě oprávněnosti reklamace, bezplatně dodat nový výrobek nebo
poskytnout slevu z ceny ve výši kupní ceny oprávněně reklamované části výrobku. Dodáním nového
výrobku se rozumí výměna konkrétní vadné části fasádního systému za část novou, nikoliv výměna
celého dodaného fasádního systému.
6.) Počínaje třetím rokem trvání garance je výrobce povinen dodat za oprávněně reklamovaný výrobek
nebo jeho část, výrobek nebo jeho část novou nebo poskytnout finanční kompenzaci v dále uvedené
výši stanovené procentuálně z původní kupní ceny:
MODEL NA PADESÁT LET
- ve třetím roce trvání garance
- 90% z původní kupní ceny včetně DPH
- v pátém roce trvání garance
- 80% z původní kupní ceny včetně DPH
- v desátém roce trvání garance
- 70% z původní kupní ceny včetně DPH
- v dvacátém roce trvání garance - 50% z původní kupní ceny včetně DPH
- v třicátém roce trvání garance
- 20% z původní kupní ceny včetně DPH
- v čtyřicátém roce trvání garance - 15% z původní kupní ceny včetně DPH
- v padesátém roce trvání garance - 5% z původní kupní ceny včetně DPH
7.) Tato garance neobsahuje povinnost výrobce hradit jakékoliv náklady či škody vzniklé v souvislosti
s jejím uplatněním a je právně nevynutitelná.
8.) Tato garance je platná pouze v případě, že subjekt instalující fasádní systém pro koncového
zákazníka uhradí řádně a včas veškeré své závazky vůči výrobci, v případě vzniku jakéhokoliv
prodlení s úhradou peněžitých závazků subjektu instalujícího fasádní systém pro koncového
zákazníka vůči výrobci tato garance zaniká.
9.) Je v zájmu koncového zákazníka požádat subjekt instalující fasádní systém o předání prohlášení
výrobce a neexistenci závazků vůči výrobci.
10.) Tato garance se poskytuje bezplatně a není tedy zahrnuta v kupní ceně výrobku.
11.) Vystavením tohoto garančního listu potvrzuje výrobce, že byly splněny podmínky výše uvedené
v tomto garančním listu.

V…………..dne…………..

__________________________
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