
    Záručný list 
Majiteľ objektu:  

Dátum narodenia:   IČO / DIČ:  

Adresa objektu: Ulica:  Číslo domu:  

 Obec:  Parc.č.:  

 PSČ:  Mobil:   

Typ krytiny:  Množstvo základnej škridly:  

Predajca:  

Číslo dodacieho listu:  Dátum dodania:  

Číslo zákazky:   Dátum zákazky:  

Prepravca:   

 

Spoločnosť Mediterran Slovakia, s.r.o., dáva 50 ročnú záruku na škridly.                            p.H. 

Kvalita vyrábaných betónových škridiel vyhovuje predpisom normy STN EN 490. 

Spoločnosť Mediterran Slovakia, s.r.o., počas záruky posúdi oprávnenosť sťažnosti do 30 dní od jej zahlásenia. Pokiaľ kvalita škridiel nebude 

vyhovovať predpisom normy STN EN 490 podľa kontrolných metód, vykonaných v zmysle obsahu normy STN EN 491, spoločnosť Mediterran 

Slovakia, s.r.o., predloží návrh na prípadné opravenie škridiel, alebo na ich výmenu. Na opravené, alebo vymenené škridle sa vzťahuje taká 

istá záručná lehota, ako na nové škridle. 

Ručenie za mrazuvzdornosť výrobkov 

Prípadné škody, spôsobené mrazom treba zahlásiť písomne, spolu s oznámením dátumu dodávky, k zahláseniu treba pripojiť faktúru, dodací 

list a záručný list. K poškodeniu škridiel mrazom dôjde v dôsledku vady výrobného materiálu, čím sa poruší vodovzdornosť strechy. 

Pri výmene mrazom poškodených škridiel, spoločnosť Mediterran Slovakia, s.r.o., dodá na vyššie uvedenú adresu kupujúceho nové škridle 

bezplatne a uhradí vopred dohodnuté výdavky kupujúceho, spojené s prácou pri výmene škridiel. 

Spoločnosť Mediterran Slovakia, s.r.o., si vyhradzuje právo na vykonanie uvedených prác svojimi zamestnancami, alebo predmetné práce 

nechá vykonať povereným subjektom. Odstránený poškodený materiál už nemožno použiť na zastrešenie, jeho odvoz sa uskutoční na náklady 

staviteľa. 

Podmienky splnenia a výkon záručných služieb 

- Konštrukcia strechy a jej pokrytie musia byť v súlade s technickými predpismi noriem, ktoré sú platné v čase výstavby, respektíve musia byť 

v súlade s návodmi výrobcu na použitie. 

- Garančný nárok treba preukázať pripojením faktúry, dodacieho listu a záručného listu. 

- Zahlásenú škodu preskúma na mieste odborník spoločnosti Mediterran Slovakia, s.r.o., a zadokumentuje uplatnený nárok na odškodnenie. 

Spoločnosť Mediterran Slovakia, s.r.o., po vykonaní kontrolného prieskumu písomne upovedomí oznamujúceho o výsledku kontroly a o 

posúdení námietok. 
 

Záruka sa nevzťahuje na vady, ku ktorým dôjde v dôsledku nepoužitia pôvodného príslušenstva, respektíve za vady pri chybnom uložení 

škridiel, ďalej záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené prelomením škridiel v dôsledku veľkej váhy napadnutého snehu, nevzťahuje sa ani 

na škody spôsobené iným mechanickým zaťažením, ani na škody spôsobené prírodnými živlami. 

Záruka služby sa nevzťahuje na doplnky, ktoré sú vyhotovené z umelej hmoty a z kovu, ďalej na škody, uplatnené nad rámec zákonných 

nariadení, ani na prechodné javy v dôsledku počasia, akým sú: výkvety, zmeny farby, zarastanie machom, lebo uvedené faktory nemajú vplyv 

na úžitkovú hodnotu strešných škridiel. 


