
ZÁRUČNÍ LIST 
Gutta ČR - Praha spol. s r.o. prohlašuje, že na výrobek: 

Guttavordach BS 

Guttavordach BS Plus 

Guttavordach BS Timber-line 

Guttavordach BS Shadow-line 

poskytuje prodlouženou záruku na dobu s let. 

Dovozce společnost Gutta ČR- Praha spol. s r.o. poskytuje spotřebiteli smluvní 51etou záruku na vchodové stříšky 
Guttavordach na kovovou konstrukci proti prorezivění a na nadměrnou ztrátu světelné propustnosti, včetně 
bočních stěn. 

Podmínky záruky: 

1. Použití výrobku v rámci Evropské unie. 
2. Výrobek musí zůstat ve svém původním stavu, nesmí se deformovat ani jakkoli měnit. 
3. Transport, skladování, čištění, zpracování a montáž odpovídají nejnovějšímu stavu techniky a aktuálním 

technickým podkladům, jako je návod na instalace a péči společnosti gutta. 
4. Výrobek nesmí být vystaven škodlivému působení chemikálií, je třeba zabránit akumulování tepla. 
5. Vrstva sněhu nebo ledu na stříšce nesmí překročit 20 cm - max. zatížení nesmí být vyšší než 75 kg/m2• 

Doporučujeme proto pravidelné odstraňování vrstev sněhu či ledu. 
6. Reklamace musí být uplatněna za předložení originálního prodejního dokladu u obchodníka, u něhož 

bylo zboží zakoupeno. 

Ze záručního plnění jsou vyjmuty následující případy/poškození: 

1. Používání v rozporu s určením 
2. Chybná montáž (nedodržování montážních pokynů) 
3. Škody způsobené vyšší mocí, například kroupami a/nebo bouří. 
4. Působení třetích osob (vandalismus) atd. 
5. Neodborně prováděná péče o vchodové stříšky a přístěnky (použití leptavých přípravků či prostředků, 

které mohou poškrábat povrch) 



V případě oprávněných záručních nároků poskytujeme plnou náhradu materiálu. Další záruční nároky jsou 
vyloučeny. Záruka se především nevztahuje na montážní náklady ani na další ztráty v důsledku zlomení a začíná 
datem prodeje. Neručíme za nepřímé následné škody a škody na majetku. 

Odchylky barev, velikostí atd. v rámci běžných tolerancí jsou vyhrazeny. Dodržujte místní stavební předpisy. Naše 
doporučení neosvobozují od povinnosti kontroly výrobku na vlastní odpovědnost. V případě pochybností se, 
prosím, obraťte na odborného poradce. 

Touto zárukou nejsou dotčeny zákonná práva spotřebitele vůči prodávajícímu kvůli věcné vadě. 
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