Záruční prohlášení spol. Cembrit a.s.
Preambule
Cembrit a.s., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v
oddílu B, vložka 838, se sídlem Lidická 302/91, Beroun-Závodí, PSČ: 26601, IČ: 18600247 (dále
jen „Výrobce”)

4.

tímto potvrzuje,
že poskytuje patnáctiletou záruku na vláknocementové výrobky vyrobené nebo dodávané
Výrobcem resp. třicetiletou záruku na vláknocementové výrobky BETTERNIT, DOMINANT a
HORAL vyrobené Výrobcem a desetiletou záruku na zachování základního barevného odstínu
Výrobcem vyrobených nebo dodávaných vláknocementových výrobků při jeho přirozeném
stárnutí za obvyklých povětrnostních podmínek (dále jen „Záruka“), a to v rozsahu a za
podmínek uvedených níže v tomto záručním prohlášení (dále jen „Záruční prohlášení“) a s
výjimkou výrobků ze Záruky vyloučených.

1.

Článek I
Předmět a rozsah Záruky
Záruka se vztahuje na vláknocementové výrobky Výrobce dodávané Výrobcem po 1.
lednu 2021 a instalované na budovy v České republice a na fasádní desky a tvarovky
(z výroby jiných subjektů) dodávané Výrobcem po 1. lednu 2021 a instalované na
budovy v České republice s výjimkou výrobků, fasádních desek a tvarovek zařazených
Výrobcem ke dni uskutečnění jejich dodávky Výrobcem do zvláštní kategorie a ze
Záruky tím vyloučených (dále jen „Výrobky“ nebo též „Výrobek“). Výrobky, fasádní
desky a tvarovky vyloučené ze Záruky nespadají pod výraz „Výrobek“ užívaný v tomto
Záručním prohlášení a jsou Výrobcem uvedeny v ceníku Výrobce.

5.

6.

1.

2.

Výrobce poskytuje Záručním prohlášením Záruku na Výrobky ve prospěch každé
fyzické nebo právnické osoby, která i) nové a dosud nepoužité Výrobky zakoupila u
Výrobce nebo třetí osoby, ii) řádně a včas uhradila kupní cenu Výrobků a iii) Výrobky
sama či prostřednictvím třetí osoby instalovala jako střešní krytinu resp. fasádní
obklad na objekt, jehož je vlastníkem, nebo na objekt, který je součástí pozemku,
jehož je vlastníkem (dále jen „Konečný uživatel“).

2.

3.

Výrobce touto Zárukou zaručuje Konečnému uživateli, že po dobu patnácti (15-ti) let
a v případě Výrobků BETTERNIT, DOMINANT A HORAL po dobu třiceti (30-ti) let ode
dne dodání Výrobků Konečnému uživateli nedojde ke změně užitných vlastností
střechy resp. fasády provedené Výrobky vyráběnými dle norem ČSN EN 492 a ČSN
EN 494 resp. ČSN EN 12467 a nebude narušena funkce střešní resp. fasádní desky
jako trvalého prvku.

3.

4.

Výrobce touto Zárukou dále zaručuje Konečnému uživateli, že po dobu deseti (10-ti)
let ode dne dodání Výrobků Konečnému uživateli bude zachován základní barevný
odstín Výrobků při jeho přirozeném stárnutí za obvyklých povětrnostních podmínek.

5.

Záruka se vztahuje pouze na Výrobky, které byly skladovány a přepravovány v
souladu s doporučením Výrobce, použity a instalovány v souladu s montážním
návodem Výrobce platným v době nákupu Výrobků Konečným uživatelem a které
nebyly bez souhlasu Výrobce jakkoli upraveny nebo přepracovány.

6.

Pokud dojde k převodu či přechodu vlastnictví k objektu, na kterém byly Výrobky
instalovány, nebo k převodu či přechodu vlastnictví k pozemku, jehož součástí je
objekt, na kterém byly Výrobky instalovány, z původního Konečného uživatele na
nového vlastníka, bude se považovat za Konečného uživatele nový vlastník; všechny
záruční doby podle tohoto Záručního prohlášení však vždy běží ode dne dodání
Výrobků původnímu (prvnímu) Konečnému uživateli.

7.

Záruka podle tohoto Záručního prohlášení nabývá platnosti dnem, kdy byly Výrobky
dodány Konečnému uživateli. Podmínky pro uplatňování práv ze Záruky stanovené
v článku V Záručního prohlášení tím nejsou dotčeny.

1.
2.

1.
2.

1.

2.

3.

Článek II
Práva Konečného uživatele ze Záruky
V případě, že Konečný uživatel řádně a včas (článek III) Výrobci oznámí a prokáže, že
došlo ke změně užitných vlastností střechy resp. fasády provedené Výrobky
vyráběnými dle norem ČSN EN 492 a ČSN EN 494 resp. ČSN EN 12467 a byla
narušena funkce střešní resp. fasádní desky jako trvalého prvku nebo že nebyl
zachován základní barevný odstín Výrobků při jeho přirozeném stárnutí za
obvyklých povětrnostních podmínek, zavazuje se Výrobce na vlastní náklady podle
své volby
a)
nahradit vadné Výrobky novými dodáním pouze náhradních Výrobků
za Výrobky vadné, nebo
b)
uhradit cenu vadných Výrobků dle ceníku Výrobce platného v době
nákupu Výrobků Konečným uživatelem, nebo
c)
odstranit vady Výrobků.
Výrobce není povinen poskytnout Konečnému uživateli plnění podle odst. 1. tohoto
článku ohledně ostatních Výrobků dodaných Konečnému uživateli současně s
Výrobky vadnými ve smyslu tohoto Záručního prohlášení.
Plnění podle odst. 1. písm. a) a b) tohoto článku poskytované Výrobcem na základě
reklamace Konečného uživatele řádně uplatněné podle tohoto Záručního prohlášení
do konce desátého roku platnosti Záruky je Výrobce povinen poskytnout
Konečnému uživateli v rozsahu nahrazení 100 % vadných Výrobků resp. uhrazení
100 % ceny vadných Výrobků. V případě reklamací uplatněných po uplynutí deseti
let od nabytí platnosti Záruky do konce jedenáctého roku její platnosti se plnění
Výrobce podle odst. 1. a) a b) tohoto článku (tj. náhrada vadných Výrobků nebo
úhrada ceny vadných Výrobků) snižuje o polovinu a v případě reklamací
uplatněných později se toto plnění dále snižuje v každém dalším započatém roce
platnosti Záruky o 2 %.
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3.

4.

Výrobce není povinen poskytnout Konečnému uživateli na základě Záručního
prohlášení jiné plnění, než které je uvedeno v odst. 1. tohoto článku. Záruka
zejména nezahrnuje povinnost Výrobce hradit Konečnému uživateli jakoukoli ztrátu
či škodu způsobenou změnou užitných vlastností střechy resp. fasády provedené
Výrobky vyráběnými dle norem ČSN EN 492 a ČSN EN 494 resp. ČSN EN 12467 a
narušením střešní resp. fasádní desky jako trvalého prvku, včetně ušlého zisku, ztráty
na výdělku či ztráty času.
Záruka se nevztahuje na rozdíly barevného odstínu Výrobků mající původ v různých
výrobních dávkách. Záruka se nevztahuje na výkvěty Výrobků a podobné jevy, které
s ohledem na cementový základ Výrobků nelze považovat za vady Výrobků
Výrobce podle tohoto Záručního prohlášení neodpovídá za změny užitných
vlastností střechy resp. fasády a za narušení střešní resp. fasádní desky jako trvalého
prvku ani za změny barevného odstínu Výrobků, které byly způsobeny nesprávnou
přepravou Výrobků zajištěnou jinou osobou než Výrobcem a/nebo manipulací s
Výrobky a/nebo skladováním a/nebo instalací Výrobků provedenými v rozporu s
montážním návodem Výrobce nebo jiným nesprávným užitím Výrobků v rozporu s
montážním návodem Výrobce a/nebo zaviněním Konečného uživatele nebo třetí
osoby a/nebo použitím jiného než Výrobcem doporučeného příslušenství a/nebo v
důsledku živelné pohromy (např. vítr o síle vichřice a silnější, krupobití, povodeň,
záplava, požár apod.). Výrobce neodpovídá za lom Výrobků způsobený vlivem tlaku
zmrzlého sněhu.

Článek III
Reklamace
Konečný uživatel je povinen písemně oznámit Výrobci vady Výrobků, na které se
vztahuje Záruka (dále jen „Reklamace“), v záruční době, nejpozději však do 30
(třiceti) dnů po jejich zjištění.
Konečný uživatel je povinen v Reklamaci uvést typ Výrobku, výrobní kód Výrobku,
počet vadných Výrobků a popis vady. Konečný uživatel je povinen k Reklamaci
přiložit fotokopii dokladu o nabytí Výrobků a Výrobcem potvrzený záruční list
(Záruku) podle článku V Záručního prohlášení. Pokud Reklamace nebude
obsahovat uvedené informace a doklady, nebude považována za řádně
uplatněnou.
Dojde-li ze strany Výrobce k plnění Konečnému uživateli podle článku II odst. 1.
Záručního prohlášení, jsou okamžikem poskytnutí plnění splněny veškeré
povinnosti Výrobce vůči Konečnému uživateli vyplývající z odpovědnosti Výrobce
ze Záruky podle Záručního prohlášení. Na výrobky poskytnuté Výrobcem
Konečnému uživateli v rámci náhrady vadných Výrobků novými podle článku II
odst. 1. písm. a) Záručního prohlášení se vztahuje Záruka podle Záručního
prohlášení; v těchto případech však neběží znovu záruční doba. Záruční doba podle
Záručního prohlášení se nahrazením Výrobků nepřerušuje, ale vždy běží ode dne
původního dodání nahrazovaných Výrobků Konečnému uživateli.

Článek IV
Závěrečná ustanovení
Jakýkoliv spor vzešlý ze Záručního prohlášení nebo v souvislosti s ním bude řešen
věcně a místně příslušným soudem.
Toto Záruční prohlášení v plném rozsahu nahrazuje veškerá dřívější záruční
prohlášení Výrobce a jakékoli dřívější záruky poskytované Výrobcem na Výrobky.
Na výrobky dodávané Výrobcem po 1. 1. 2021 se nevztahuje žádné Výrobcem dříve
vydané záruční prohlášení.

Článek V
Potvrzení Záruky
Podmínkou pro uplatňování práv Konečného uživatele ze Záruky je potvrzení
Záruky Výrobcem podle ustanovení tohoto článku.
Konečný uživatel je povinen nejpozději do dvou (2) let ode dne zakoupení Výrobků
řádně vyplnit a zaslat Výrobci formulář připravený Výrobcem pro účely potvrzení
Záruky, a to buď formou vyplnění formuláře na internetové adrese
www.cembrit.cz/zaruka nebo poštou na korespondenčním lístku, který je přiložen ke
každé paletě Výrobků, zaslaným na adresu sídla Výrobce.
Na základě údajů uvedených ve včas zaslaném formuláři podle odst. 2 vystaví
Výrobce potvrzení Záruky, které zašle Konečnému uživateli. Záruka potvrzená
Výrobcem obsahující Výrobcem požadované údaje slouží jako záruční list.
Konečný uživatel je oprávněn uplatňovat vůči Výrobci práva za podmínek a v
souladu se Záručním prohlášením s účinností ode dne potvrzení Záruky Výrobcem v
souladu s ustanoveními tohoto článku.

V Berouně, 1. ledna 2021

________________________
Ing. Daniel Bubla, generální ředitel
Cembrit a.s
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