HLÁSENIE O DOKONČENÍ STAVBY
Tento formulár prosím kompletne vyplňte do 30 dní po dokončení stavby
a pošlite ho na nasledujúcu adresu:
tremco illbruck s.r.o., Priemyselná 6/815, SK-965 01 Ladomerská Vieska
Tel:+421456722460 I e-mail:predaj@tremco-illbruck.com

Údaje o investorovi:

Údaje o zhotoviteľovi:

Meno:

Meno:

Adresa:

Adresa:

Mesto:

Mesto:

PSČ:

PSČ:

Telefón:

Telefón:

E-mail:

E-mail:

Presný popis stavby:
Miesto:
Typ konštrukcie:

Dátum dokončenia:

Presný popis použitých tesniacich systémových komponentov:
Rozmer:
Farba:
Množstvo:
Dodávateľ:
Dátum dodávky:

Dátum a podpis

Dátum a podpis

investor

zhotoviteľ

Potvrdenie:
Dole podpísaný (zhotoviteľ) potvrdzuje, že vyššie uvedené systémové tesniace komponenty pre škáry boli v uvedenej stavbe nainštalovane správne a odborne podľa technických návodov pre produkty certifikovaných do systémov.

Podmienky 10 ročnej záruky na funkčnosť
okenného tesniaceho systému
illbruck i3 v riešeniach:

•
•
•
•
•

interiérová a exteriérová okenná fólia + PU pena
interiérová okenné fólia a impregnovaná páska + PU pena
okenné fólie TwinAktiv + PU pena
okenné fólie TwinAktiv a impregnovaná páska + PU pena
okenný systém illmod TRIO+

1. Spoločnosť Tremco illbruck s.r.o. (ďalej len výrobca)
preberá voči investorovi záruku na tesnosť voči zatekaniu,
účinné vyplnených okenných škár a vzduchotesnosť okenného tesniaceho systému illbruck i3, ktorý vytvoril
a investorom bol použitý.
2. Záručná doba činí 10 rokov a začína montážou pások
do stavebného zámeru, najneskôr však 6 mesiacov po
expedícii tesniacich pások na škáry od predajcu. Termíny
dodávky musia byť výrobcovi preukázané predložením
dodacích listov. V prípade viacerých dodávok pre jednu
stavbu je smerodajným termín prvej dodávky. Dokončenie
prac musí byť výrobcovi nahlásené s presným názvom
stavby písomne do jedného mesiaca (viď príloha: Hlásenie
o dokončení stavby).
3. Záruka predpokladá správnu a odbornú inštaláciu
vybraných produktov, pátracích k okennému tesniacemu
systému illbruck i3, podľa technických listov a aplikačných postupov výrobcu pre utesňovanie škár v pozemnom
staviteľstve.

4. Záruka je obmedzená na náklady na dodávku a na
de- montáž a montáž systémových komponentov a na
nevyhnutné vedľajšie náklady. Zodpovednosť za následne
spôsobené škody je vylúčená. Predpokladom pre prevzatie
nákladov je, že bola škoda spôsobená chybným výrobkom,
ktorého vada existovala už pred dodávkou od výrobcu.
5. Ak nastane prípad oprávňujúci k uplatneniu záruky, je
investor povinný v lehote14 dní s presným uvedením stavby
a zhotoviteľom písomne nahlásiť a poskytnúť výrobcovi príležitosť, aby behom 30 dní po doručení oznámenia stavbu
prehliadol. Investor musí poskytnúť výrobcovi dostatočnú
možnosť poveriť prevedením záručných prac firmu, ktorej
dôveruje.
6. Zo záruk sú vylúčene funkčné vady, ktoré nespôsobil
výrobca a ktoré vznikli napr. v dôsledku neodborného
nanesenia náteru alebo nevhodného čistenia, resp. ošetrovania povrchu. Záruka je platná len vtedy pokiaľ investor
behom uvedenej lehoty odovzdá výrobcovi formulár „Hlásenie o dokončení stavby“ pripojený v prílohe.

