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Záruka za jakost

Tento výrobek značky Konsta byl vyroben podle nejmodernějších výrobních postupů a podléhá stálé a přísné kontrole kvality.
HORNBACH Baumarkt Cs, spol. s r.o., Praha 9 - Horní Počernice, Chlumecká 2398, PSČ 193 00 poskytuje záruku na kvalitu
výrobků Konsta CoExtrusions-WPC terasových lamel dle následujících ustanovení.

1. Záruční doba
Záruční doba činí 10 let. Počíná běžet od data zakoupení
výrobku. K prokázání data nákupu si prosím uschovejte originál pokladního dokladu či fakturu.

2. Rozsah záruky
Záruka na Konsta CoExtrusions-WPC terasové lamely se
vztahuje výhradně na odolnost vůči UV záření (blednutí v
důsledku působení UV záření/zbarvení) a trvanlivost (zahnívání) při řádné montáži a péči při soukromém použití. Záruka platí pouze v zemi, kde byl tento výrobek zakoupen.
Tuto záruku nelze uplatnit na závady vzniklé v důsledku

již dodat, je poskytovatel záruky oprávněn vyměnit zboží
za jiný podobný výrobek. Vyměněné zboží či jeho součásti
přecházejí do vlastnictví poskytovatele záruky. Při opravě
neexistuje nárok na náhradní díl.
Záruční plnění (oprava či výměna) neprodlužují záruční dobu.
Poskytnutím záruky též nevzniká nárok na novou záruční
lhůtu.

4. Uplatnění záruky
Pro účely uplatnění záruky se obraťte na nejbližší prodejnu
HORNBACH. Tu naleznete na www.hornbach.cz. Nebo kontaktujte poskytovatele záruky na následující e-mailové adrese „onlineshop@hornbach.cz“.

- nesprávně provedené montáže
-	
neodborného zacházení či používání, mechanického
působení
- neodborné či nedostatečně provedené údržby či čištění
- násilného působení
-	mechanických vlivů (škrábance, zlomy) nebo elektrostatického nabití
- použití neoriginálních náhradních dílů
-	chemických, elektrických či elektronických vlivů, jež jsou v
rozporu s určeným způsobem použití
- použití výrobků ke komerčním účelům či jejich pronájmu.

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

Tato záruka se nevztahuje na vedlejší či následná poškození včetně případných nákladů na montáž a demontáž při
uplatnění záruky.

6. Upozornění

3. Záruční plnění
V rámci záruční doby může poskytovatel záruky přezkoušet
příslušný vadný výrobek, aby se zjistilo, zda se jedná o záruční
případ. Potvrdí-li se nárok na uplatnění záruky, poskytovatel
záruky opraví zboží na vlastní náklady nebo poskytne náhradní kus. Jestliže v okamžiku záručního případu nelze zboží

5. Zákonná práva
Práva z této záruky platí zároveň se zákonnými právy z
odpovědnosti za vady a záruky na kvalitu, která můžete
bezplatně uplatnit. Zákonná práva nejsou touto zárukou nijak omezena.

Konsta CoExtrusions-WPC terasové lamely mají MulticolorCoextrusion povrch. Živá barevná rozmanitost a rozdíly v
barevnosti zajišťují přírodní vzhled a jsou záměrné, a proto v
žádném případě nepředstavují důvod k reklamaci. Tato záruka se rovněž nevztahuje ani na odchylky v šířce podmíněné
výrobou.
Příslušně aktuální návod k montáži je k dispozici na
www.hornbach.cz/sluzby/zaruky-hornbachu
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