České dřevařské závody Praha, a.s.
závod Černousy – výrobce vláknocementových desek

 ٭ZÁRUČNÍ LIST ٭
Toto prohlášení vydává výrobce vláknocementových desek CEMVIN a potvrzuje, že na uvedené
desky poskytuje záruku v délce

10 let.

A to v souladu s uvedenými záručními podmínkami.
1. Záruka je poskytována výrobcem vláknocementových desek společností České dřevařské závody Praha, a.s. se
sídlem U Arborky 696,190 15 Praha 9 -Satalice a vztahuje se na všechny vyráběné tvary (dále jen výrobky).
2. Záruka je poskytována fyzickým nebo právnickým osobám (dále jen uživatelům), které výrobky převzali a jsou
konečnými uživateli. V případě, že dojde ke změně vlastnických práv k objektu, na kterém byly výrobky použity,
přechází záruka na nového vlastníka objektu.
3. Při nedodržení všech podmínek daných technickými specifikacemi k vláknocementovým deskám, zejména se
zvláštním zřetelem na správný způsob zacházení při přepravě, skladování a montáži v souladu s technickými
podklady výrobce – viz TP 01/11 ze strany uživatele není výrobce odpovědný za následné vady či poškození.
Poskytovaná záruka se též nevztahuje na poškození při živelných pohromách.
Záruka se vztahuje pouze na vady vzniklé ve výrobním procesu a nelze ji rozšířit na ostatní výrobky bez závad
dodané společně s vadnými výrobky.
4. Veškeré reklamace je uživatel povinen uplatňovat pouze v písemné formě neprodleně od objevení vad a je
povinen umožnit posouzení reklamovaného zboží výrobcem. Oznámení o reklamaci musí obsahovat tvar a počet
reklamovaných výrobků, důvod pro reklamaci a datum dodávky. K reklamaci je třeba doložit záruční list, dodací list
a doklad o nabytí výrobku.

Datum prodeje a č. faktury

Zákazník

Konečný zákazník

ZÁVOD ČERNOUSY
Černousy 62, 464 01 Frýdlant · tel.: 482 345 071 · fax: 482 345 061 · www.cemvin.eu · e-mail: cemvin@cdz.cz
Sídlo firmy - České dřevařské závody Praha, a.s. - U Arborky 696, Satalice, 190 15 Praha 9
IČ: 00014010 · DIČ: CZ00014010 · UniCredit Bank Czech Republic, a.s. – č.ú.281468004/2700
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 515

