ZÁRUČNÍ LIST
NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU VODU A VSAKOVACÍ BLOKY A TUNELY
Společnost Aquanix s r.o. poskytuje záruku
20 let na podzemní nádrže na dešťovou vodu Columbus, Cristall a Li-Lo
30 let na nádrže Li-Lo/Platin XL a XXL a Columbus/Carat XL a XXL
5 let na vsakovací bloky a tunely Garantia
vyrobené společností Otto Graf GmbH.
Poskytnutí záruky vyplývá z těchto záručních podmínek:
1. Výše uvedená záruka se vztahuje pouze na podzemní nádrže, vsakovací bloky a tunely, nikoliv
na jednotlivé součástky či příslušenství, i přesto že toto je součástí dodávky či ceny.
2. Předpokladem poskytnutí záruky v plném rozsahu na podzemní nádrž či vsakovací blok nebo
tunel je správná manipulace, uložení a instalace nádrže a její údržba podle aktuálního
montážního návodu platného v době nákupu. Tento návod je součástí dodávky a je také
ke stažení na internetových stránkách společnosti Aquanix s r.o. www.destovenadrze.cz.
3. Záruka zahrnuje, respektive se vztahuje na všechny závady, které je možné prokazatelně
vysvětlit jako vadu materiálu nebo výrobní vadu. Společnost Aquanix s r.o. případné vady
podle vlastní úvahy bezplatně odstraní opravou nebo náhradní dodávkou. Náhradní dodávka
se omezuje na konstrukčně stejný výrobek nebo na výrobek stejné cenové úrovně.
4. Náklady na výměnu reklamovaného zboží jdou výhradně k tíži kupujícího/zákazníka, také
jinak náklady na odvoz nového zboží, na demontáž a likvidaci starého (reklamovaného) zboží
a na práce spojené s výměnou zboží, nese kupující/zákazník sám a sám také toto zajišťuje.
Záruka se nevztahuje na jakékoliv škody (bez ohledu na jejich povahu), které vznikly v přímé
či nepřímé souvislosti s předmětem reklamace.
5. Záruční doba začíná běžet od data nákupu. Záruční služby budou společností Aquanix s r.o.
poskytnuty pouze tehdy, pokud bude společně s vadným výrobkem/zbožím předložena
originální faktura, respektive pokladní doklad (s uvedením data nákupu a jména prodejce).
Případné zjištěné vady je třeba neprodleně reklamovat u společnosti Aquanix s r.o.,
Vídeňská 340, Vestec u Prahy, 252 50.
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