






ZÁRUČNÍ  L IST
B E TO N O V É  S TŘE Š N Í  K RY T I N Y

ZÁRUKA 30 LET

KM Beta a.s., Dolní Valy 2, 695 01 Hodonín 
Kupujícímu

Jméno/společnost:.........................................................................................................................................................
Katastrální území:* .....................Parcelní číslo:* ................ Ulice: ................................................................................
Číslo popisné: .............................PSČ: ................................ Obec: ...............................................................................
Datum položení: ..................................................................Číslo faktury KM Beta a.s.: ..............................................

poskytuje na betonovou střešní krytinu KMB Beta, KMB Hodonka, KMB Bobrovka od data prodeje po dobu 30 let 
záruka na funkční vlastnosti za splnění podmínek uvedených níže.
Mezi funkční vlastnosti patří únosnost, prosákavost a mrazuvzdornost. Na ostatní vlastnosti se vztahuje záruka 2 
roky ode dne dodání zboží, při splnění zákonných podmínek.
Oprávněnost reklamovaných vad se posuzuje podle ČSN EN 490 Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a 
obklady stěn – Specifi kace výrobku.

Nároky na případné vady lze v záruční době uplatnit za předpokladu splnění těchto podmínek:
 - musí být dodrženy všechny požadavky na dopravu, skladování a montáž, které jsou uvedeny v Technických
  pravidlech KM Beta a.s., v ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení a v Pravidlech pro navrhování 
  a provádění střech vydaných Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů ČR platných v době prodeje.
 - musí být použito originální příslušenství a doplňky fi rmy KM Beta a.s.
 - výrobek se zjevnou vadou nesmí být zabudovaný, KM Beta a.s nehradí náklady na jeho výměnu, následné 
  či nepřímé škody jim způsobené
 - u střechy zhotovené ze střešních tašek KM Beta musí být zajištěno dostatečné odvětrání použitím tašek větracích
  a větracího pásu hřebene a nároží dle Technických pravidel KM  Beta a.s.
 - konstrukce střechy musí odpovídat všeobecným statickým požadavkům 

Záruka se nevztahuje na:
 - škody způsobené živelnými pohromami
 - vady, které byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající
  nebo osoby s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek.
 - poškození střešních tašek z důvodu neodborné montáže, zacházení a především neodbornou chůzí po střeše.
 - poškození střešních tašek způsobené mechanickými a chemickými vlivy
 - mechanické poškození střešních tašek a případné změny povrchu způsobené povětrnostními vlivy, které nezhor-
  šují užitné vlastnosti střešních tašek KM Beta
 - malé barevné rozdíly a přechodné výkvěty, které dle ČSN EN 490 jsou přípustné a nejsou vadou jakosti
 - lom tašek způsobený tlakem zmrzlého sněhu

Plnění záruk:
 - nároky z vad vzniklých v průběhu záruční doby se řídí Reklamačním řádem KM Beta a.s., platným v době prodeje
  fi rmou KM Beta.
 - před provedením opravy nefunkční části musí být společnosti KM Beta a.s. umožněno danou střechu odborně 
  posoudit
 - v reklamačním řízení bude osobě pověřené KM Beta a.s. umožněno posoudit vadu na místě. Do té doby je nutno
  vadné výrobky uložit odděleně a chránit je před dalším poškozením nebo zničením.
 - vyhrazujeme si právo provést výměnu vadných tašek sami, popř. prostřednictvím námi pověřené fi rmy
 - odstraněný materiál již nesmí být použit jako střešní krytina 

Záruka a.s. KM Beta je známkou Vaší jistoty.
Ing. Jaroslav Vogeltanz

ředitel společnosti v. r.

V Hodoníně 1. 9. 2008
* Vyplňuje se jen tehdy, není-li dosud ulice a č.p. přiděleno
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