
STAVEBNÉ PUZDRÁ

Záruka spoločnosti UniTrEx na puzdrá pre posuvné dvere

 Spoločnosť UniTrEx s.r.o.  je vďaka kvalite svojich produktov schopná poskytnúť 
záruku dlhšiu, ako vyžaduju EU normy.

1. kódex, až do 10 rokov záručného krytia, čo sa týka:
- kovových častí puzdra z pozinkovanej ocele;
- celistvosti koľajnice vyrobenej z hliníkovej zliatiny 6060.

2. Kódex, až do 3 rokov záručného krytia, čo sa týka:
             - dokonalého fungovania a schopnosti vedenia súprav vozíkov;

-vozíkov 

 Informácie užitočné pre uplatnenie záruky: ochrana spotrebiteľa

1. informovanosť  spotrebiteľa  je  nevyhnutná  a  spoločnosť  UniTrEx s.r.o.   za  účelom 
transparentnosti  a  ochrany  práv  spotrebiteľov  pripomína,  že  nezhoda  s 
dokumentáciou  neoprávňuje  spotrebiteľa  (osobu  nevykonávajúcu  prípadnú 
obchodnú a/alebo pracovnú činnosť)  na opravu a/alebo náhradu produktu a teda 
záruka nemôže byť uplatnená v prípade, že nebol presne dodržaný návod na montáž, 
ktorý je súčasťou všetkých balení výrobkov spoločnosti UniTrEx s.r.o. alebo v prípade 
porúch spôsobených nesprávnou inštaláciou, nesprávnym používaním, nepovoleným 
zaobchádzaním, opotrebovaním či poškodením balenia pri preprave atď.

2. V prípade oprávnenej reklamácie nezhody musí konečný zákazník okamžite oznámiť 
túto nezhodu svojmu predajcovi  a to najneskôr do 8 dní  od jej  zistenia,  zatiaľ  čo 
predajca je povinný odovzdať, na základe patričných dohôd, toto hlásenie spoločnosti 
UniTrEx  s.r.o.,  ktorá  overí  oprávnenosť  reklamácie  a  zabezpečí  prípadnú  opravu 
a/alebo náhradu tovaru.

3.  Za účelom uplatnenia zákonnej záruky počas jej platnosti je nutné, aby si kupujúci  
uschoval  predajný  doklad  príp.  originálnu  faktúru  a  čiarový  kód  na  koľajnici, 
spotrebiteľ  má  právo  uplatniť  záruku  u  predajcu  do  dvoch  rokov  od  dodania 
zakúpeného tovaru, pokiaľ  nebola záručná lehota predĺžená zvláštnou dohodou so 
spoločnosťou UniTrEx s.r.o., pričom trvanie záručnej lehoty začína dňom, uvedeným v 
dvoch vyššie uvedených dokladoch.

Tento  záručný  list  predstavuje  Zmluvnú  záruku  spoločnosti  UniTrEx  s.r.o.    a  rešpektuje  všetky  práva  spotrebiteľa  podľa  
„Spotrebného kódexu“.
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