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1. ZÁRUČNÍ DOBA
Záruční doba činí 8 let. Počíná běžet od data zakoupení 
výrobku. K prokázání data nákupu si prosím uschovejte ori-
ginál pokladního dokladu či fakturu.

2. ROZSAH ZÁRUKY
Záruka se vztahuje výlučně na výrobní vady nebo vady ma-
teriálu mechanických částí přímo souvisejících s otvírá-
ním, zavíráním a navíjením (mechanická odolnost navíjecí-
ho systému / řetízku), nikoli na příslušenství a náhradní díly. 
Záruka nezahrnuje další poškození spotřebních součástí, 
které je způsobeno běžným opotřebením. Záruka platí pou-
ze v zemi, kde byl tento výrobek zakoupen.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé

• vadnou montáží,
• nesprávnou manipulací nebo použitím,
• nesprávným nebo nedostatečným čištěním,
• násilným zacházením nebo úmyslným poškozením.

Záruka se nevztahuje také na vedlejší škody nebo násled-
né škody ani na případné náklady na demontáž a montáž.

3. PLNĚNÍ ZE ZÁRUKY
Během záruční doby poskytovatel záruky prověří vad-
né zboží s ohledem na to, zda se jedná o záruční případ. 
Jedná-li se o záruční případ, poskytovatel záruky dle své 
volby opraví nebo vymění zboží na své náklady. Jestliže v 
okamžiku záručního případu nelze zboží již dodat, je pos-
kytovatel záruky oprávněn vyměnit zboží za jiný podobný 
výrobek. Vyměněné zboží nebo jeho části přechází do 
vlastnictví poskytovatele záruky. 

Záruční plnění (oprava nebo výměna) neprodlužují záruční 
dobu. Záručním plněním také nevzniká nová záruka.

4. UPLATNĚNÍ ZÁRUKY
Pro účely uplatnění záruky se obraťte prosím na nejbližší 
provozovnu HORNBACH.  Tu naleznete na
www.hornbach.cz. 

Nebo se spojte na následující emailové adrese s poskyto-
vatelem záruky za účelem domluvy ohledně zaslání, příp. 
vyzvednutí vadného zboží: onlineshop@hornbach.cz.

Uplatnění záruky je možné pouze při předložení originálu 
pokladního dokladu nebo originálu faktury, resp. e-účtenky 
ze zákaznického účtu.

5. ZÁKONNÁ PRÁVA
Práva vyplývající z této záruky doplňují zákonná práva v 
případě záručních vad a odpovědnosti za vady výrobku, 
která můžete uplatnit bezplatně. Zákonná práva nejsou 
touto zárukou dotčena.

Toto zboží značky SOLUNA bylo vyrobeno podle nejmodernějších výrobních postupů a podléhá stálé a přísné kontrole kva-
lity. HORNBACH Baumarkt Cs, spol. s r.o., Praha 9 - Horní Počernice, Chlumecká 2398, PSČ 193 00  (dále jen poskytovatel zá-
ruky) poskytuje záruku za kvalitu výrobků vnitřního slunečního zastínění značky SOLUNA dle následujících usta-
novení.




