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1.
Rozsah záruky
 1NYR@GYēQTJX
1.1
Po dobu 33 let budou, při obvyklém užívání a za podmínek dále uvedených, mít
  /N CNAT  KDS ATCNT  OŋH NAUXJKġL TţİUđMİ @ Y@ ONCLİMDJ CđKD TUDCDMşBG  LİS
střešní
tašky a funkční keramické příslušenství TONDACH
vlastnosti dle ČSN
RSŋDŎMİS@ŎJX@ETMJěMİJDQ@LHBJġOŋİRKTŎDMRSUİ3.-#
"'UK@RSMNRSHCKDÈ2-$-
EN
1304
a
nedojde
vlivem
mrazu
k
takovému
jejich
poškození
z důvodu
vady
@MDCNICDUKHUDLLQ@YTJS@JNUġLTIDIHBGONŎJNYDMİYCśUNCTU@CXL@SDQHđKT
JSDQşL
materiálu,
kterým
by
byla
snížena
odolnost
střechy
proti
vnikání
dešové
vody.
AXAXK@RMİţDM@NCNKMNRSRSŋDBGXOQNSHUMHJđMİCDŎőNUġUNCX 
1.2 Po dobu nejméně 10 let budou, při obvyklém užívání a za podmínek dále
 /NCNATMDILġMģKDSATCNT OŋHNAUXJKġLTţİUđMİ@Y@ONCLİMDJCđKDTUDCDMşBG 
uvedených,
mít společností dodané nekeramické příslušenství v systému
LİS RONKDěMNRSİ CNC@Mġ MDJDQ@LHBJġ OŋİRKTŎDMRSUİ U RXRSġLT 3.-# "' 34-(-&
TONDACH
TUNING
obvyklé
funkční vlastnosti.
NAUXJKġETMJěMİUK@RSMNRSH

1.3 Záruční doba 33 let podle bodu 1.1 se z nekeramického příslušenství TONDACH
  9đQTěMİ CNA@  KDS ONCKD ANCT   RD Y MDJDQ@LHBJġGN OŋİRKTŎDMRSUİ 3.-# "'
TUNING vztahuje na kovové větrací pásy hřebene a nároží označené logem
34-(-&UYS@GTIDM@JNUNUġUģSQ@BİOđRXGŋDADMD@MđQNţİNYM@ěDMġKNFDL3.-# "'
TONDACH použité pro odpovídající typ tašky a hřebenáče TONDACH.
ONTţHSġOQNNCONUİC@IİBİSXOS@ŎJX@GŋDADMđěD3.-# "'
1.4 Tuto záruku může oprávněná osoba uplatnit pouze u zboží TONDACH použi 3TSNYđQTJTLśţDNOQđUMģMđNRNA@TOK@SMHSONTYDTYANţİ3.-#
"'ONTţHSġGNM@
tého na nemovitostech na území ČR; přitom není relevantní, kdo
je vlastníkem
MDLNUHSNRSDBGM@ŕYDLİÈ1OŋHSNLMDMİQDKDU@MSMİ
JCNIDUK@RSMİJDLMDLNUHSNRSHUCNAģ
nemovitosti v době uplatnění práv ze záruky. Záruka podle těchto podmínek se
TOK@SMģMİOQđUYDYđQTJX 9đQTJ@ONCKDSģBGSNONCLİMDJRDMDUYS@GTIDM@YANţİ UDUYS@GT
nevztahuje
na zboží, ve vztahu k němuž byl smluvním partnerem TONDACH
J MģLTţ AXK RLKTUMİL O@QSMDQDL 3.-# "' ONQTŎDM RLKTUMİ YđJ@Y QDDWONQST M@
porušen smluvní zákaz reexportu na území ČR.
ŕYDLİÈ1
1.5 Tato záruka se vztahuje na všechny tašky a keramické příslušenství TONDACH
 3@SNYđQTJ@RDUYS@GTIDM@UŎDBGMXS@ŎJX@JDQ@LHBJġOŋİRKTŎDMRSUİ3.-#
vyrobené po 1. 1. 2007 a záruční lhůta běží ode dne dodání zboží"'UXQNADMġ
společností
ON  @YđQTěMİKGśS@AģţİNCDCMDCNCđMİYANţİRONKDěMNRSİ3.-#
"'È1
TONDACH
ČR.
2.
Způsob odstranění vad
 9OśRNANCRSQ@MĤMıU@C
2.1
V případě oprávněného uplatnění této záruky smluvním partnerem "'RD
TONDACH
 5OŋİO@CģNOQđUMģMġGNTOK@SMģMİSġSNYđQTJXRLKTUMİLO@QSMDQDL3.-#
se
nároky vyřizují výhradně těmito způsoby:
MđQNJXUXŋHYTIİUşGQ@CMģSģLHSNYOśRNAX
@
JDQ@LHBJġGN příslušenství
OŋİRKTŎDMRSUİ
a) ADYOK@SMşL
bezplatným CNCđMİL
dodáním MNUşBG
nových RSŋDŎMİBG
střešních S@ŎDJ
tašek a@ keramického
3.-#
"' MDANnebo
MDJDQ@LHBJġGN
OŋİRKTŎDMRSUİ
3.-# TONDACH
"' 34-(-&TUNING
CN LİRS@do
RS@UAX
TONDACH
nekeramického
příslušenství
mís@ŕGQ@CNTULİRSģ@ě@RDNAUXJKġBDMXY@UşLģMTU@CMşBGUşQNAJśUDRSŋDŎMİLOKđŎSH
ta stavby a úhradou v místě a čase obvyklé ceny za výměnu vadných výMDAN
robků ve střešním plášti nebo
A ADYOK@SMşL CNCđMİL MNUşBG RSŋDŎMİBG S@ŎDJ @ JDQ@LHBJġGN OŋİRKTŎDMRSUİ
b) bezplatným dodáním nových střešních tašek a keramického příslušenství
3.-# "' MDAN MDJDQ@LHBJġGN OŋİRKTŎDMRSUİ 3.-# "' 34-(-& CN LİRS@ RS@UAX
TONDACH nebo nekeramického příslušenství TONDACH TUNING do mís@ OŋİLşL OQNUDCDMİL UşLģMX U@CMşBG UşQNAJś UD RSŋDŎMİL OKđŎSH M@ MđJK@CX
ta stavby a přímým provedením výměny vadných výrobků ve střešním pláš3.-# "'È1
ti na náklady TONDACH ČR.

TONDACH
ČR je oprávněn zvolit jednu s výše uvedených alternativ.
3.-#
"'È1IDNOQđUMģMYUNKHSIDCMTRUşŎDTUDCDMşBG@KSDQM@SHU
2.2 Pokud by stejné zboží již nebylo vyráběno nebo nebylo skladem, má TONDACH ČR
 /NJTCAXRSDIMġYANţİIHţMDAXKNUXQđAģMNMDANMDAXKNRJK@CDL
právo bezplatně dodat náhradní zboží podobných vlastností. Lđ3.-# "'È1
OQđUNADYOK@SMģCNC@SMđGQ@CMİYANţİONCNAMşBGUK@RSMNRSİ

3. Podmínky uplatnění záruky ALL INCLUSIVE
  Vznik
/NCLıMJXTOK@SMĤMıYēQTJX
++(-"+42(5$
3.1
a trvání záruky ALL INCLUSIVE
je vázán na splnění a zachování následujících
kumulativních
podmínek:
  5YMHJ @ SQUđMİ YđQTJX ++ (-"+42(5$ ID UD RLXRKT TRS  d  NAě@MRJġGN YđJNMİJT
UđYđMM@ROKMģMİ@Y@BGNUđMİMđRKDCTIİBİBGJTLTK@SHUMİBGONCLİMDJ
3.1.1
Na střeše nemovitosti jsou použity výhradně střešní tašky TONDACH.



-@RSŋDŎDMDLNUHSNRSHIRNTONTţHSXUşGQ@CMģRSŋDŎMİS@ŎJX3.-#
3.1.2 Při zhotovení střešního pláště musí být současně dodrženy:"'

/ŋHYGNSNUDMİRSŋDŎMİGNOKđŎSģLTRİAşSRNTě@RMģCNCQţDMX
– všechny
předpisy a normy platné na území ČR v době pokládky střešního

lUŎDBGMXOŋDCOHRX@MNQLXOK@SMġM@ŕYDLİÈ1UCNAģONJKđCJXRSŋDŎMİGNOKđŎSģ
 
pláště, vztahující se k provádění střešních plášů
UYS@GTIİBİRDJOQNUđCģMİRSŋDŎMİBGOKđŎőś
– technické požadavky pro pokrývání střech systémem TONDACH (dostatečné

lSDBGMHBJġONţ@C@UJXOQNONJQşUđMİRSŋDBGRXRSġLDL3.-# "'CNRS@SDěMġNCUģ 
odvětrání střechy atd.), které lze získat u prodávajícího nebo na www.tondach.cz,
SQđMİRSŋDBGX@SC  JSDQġKYDYİRJ@STOQNCđU@IİBİGNMDANM@VVV SNMC@BG BY
–l Pravidla
pro M@UQGNUđMİ
navrhování@aOQNUđCģMİ
provádění
střech
vydaná
Cechem
klempířů,
pokrý-

/Q@UHCK@ OQN
RSŋDBG
UXC@Mđ
"DBGDL
JKDLOİŋś
 ONJQşU@ěś
vačů a tesařů ČR ve znění v době pokládky střešního pláště.
@SDR@ŋśÈ1UDYMģMİUCNAģONJKđCJXRSŋDŎMİGNOKđŎSģ
3.-# "'ÈDRJđQDOTAKHJ@R Q N 
RDRİCKDL'Q@MHBD !ģKNSİMRJđ /2È
(È
#(È"9
Y@OR@MđUŰNABGNCMİLQDIRSŋİJT
UDCDMġL*Q@IRJşLRNTCDLUŰ.RSQ@Uģ 
NCCİK" UKNţJ@
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3.1.3
O uplatnění práv ze záruky musí být TONDACH
ČR informován písemně,
  .TOK@SMģMİOQđUYDYđQTJXLTRİAşS3.-#
"'È1HMENQLNUđMOİRDLMģ
ADY
bez
zbytečného
odkladu
po výskytu
odpovědnost
TONDACH
ČR za-
YAXSDěMġGN
NCJK@CT
ON UşRJXST
U@CXvady,
 IHM@Jjinak
NCONUģCMNRS
3.-#
"' È1 Y@MHJđ
niká.
Oznámení musí obsahovat identiﬁkační údaje reklamujícího,
model
tašky,
.YMđLDMİLTRİNAR@GNU@SHCDMSHjJ@ěMİŕC@IDQDJK@LTIİBİGN
LNCDKS@ŎJX
ONOHRU@CX
popis
vadyI@JRDU@C@OQNIDUTID
či způsobu, jak se vada
projevuje, potvrzené datum dodávky zboží.
ěHYOśRNAT
ONSUQYDMġC@STLCNCđUJXYANţİ
3.2
podle ANCT
bodu 3.1
osoba, JSDQđ
která Lđ
má U
v úmyslu
 Splnění
2OKMģMİ podmínek
ONCLİMDJ ONCKD
 je
ID povinna
ONUHMM@ zajistit
Y@IHRSHS NRNA@
ŕLXRKT
uplatňovat
záruku. #NJTC
Dokud MDIRNT
nejsou UŎDBGMX
všechny ONCLİMJX
podmínkyONCKD
podleANCT
bodu3.1.1
a 3.1.2
TOK@SĽNU@S YđQTJT
  @
 
splněny,
záruka nevzniká.
Pokud v průběhu trvání záruky některá z podmínek
ROKMģMX YđQTJ@MDUYMHJđ
/NJTCUOQśAģGTSQUđMİYđQTJXMģJSDQđYONCLİMDJONCKD
podle
3.1 odpadne,
záruka zaniká bez možnosti obnovy.
ANCTbodu
NCO@CMD
YđQTJ@Y@MHJđADYLNţMNRSHNAMNUX
3.3
Před
vyřízením
reklamace
musí
ČR
  /ŋDC UXŋİYDMİL QDJK@L@BD LTRİ být
AşSosobě
NRNAģpověřené
ONUģŋDMġspolečností
RONKDěMNRSİ TONDACH
3.-# "' È1
umožněno
posouzení
vad
na
místě,
a
na
žádost
TONDACH
ČR
musí
být
též
TLNţMģMNONRNTYDMİU@CM@LİRSģ @M@ţđCNRS3.-# "'È1LTRİAşSSġţTLNţMģMN
umožněno
přezkoumání
stavu
střechy
či
krytiny
znalcem.
OŋDYJNTLđMİRS@UTRSŋDBGXěHJQXSHMXYM@KBDL
3.4 Nároky ze záruky TONDACH ALL INCLUSIVE nevznikají, pokud:
  -đQNJXYDYđQTJX3.-# "'@KKHMBKTRHUDMDUYMHJ@Iİ ONJTC
a) k poškození dojde z důvodu vad statiky stavby (sedání či deformace krovu,

@JONŎJNYDMİCNICDYCśUNCTU@CRS@SHJXRS@UAXRDCđMİěHCDENQL@BDJQNUT
RSģMěH
stěn či základu) či jiných vad stavby,
YđJK@CTěHIHMşBGU@CRS@UAX
b) k poškození dojde v důsledku hrubého či nevhodného zacházení, neodborné

Amanipulace
J ONŎJNYDMİčiCNICD
U CśRKDCJT
GQTAġGN ěH
MDUGNCMġGN
Y@BGđYDMİ
 MDNCANQMġ
skladování,
nesprávného
užití,
mechanického
poškození
včetL@MHOTK@BDěHRJK@CNUđMİ
MDROQđUMġGNTţHSİ
LDBG@MHBJġGNONŎJNYDMİUěDSMģKNLT
ně lomu tašek tlakem zmrzlého sněhu či poškození přírodními živly (zemětřeS@ŎDJ SK@JDL YLQYKġGN RMģGT ěH ONŎJNYDMİ OŋİQNCMİLH ţHUKX YDLģSŋDRDMİ  ONUNCDĽ 
sení, povodeň, požár, blesk, krupobití aj.) nebo jinými okolnostmi vylučujícími
ONţđQ AKDRJ JQTONAHSİ@I MDANIHMşLHNJNKMNRSLHUXKTěTIİBİLHNCONUģCMNRSUşQNABD 
odpovědnost výrobce, proti nimž se lze pojistit (válka, pád letadla apod.).
OQNSHMHLţRDKYDONIHRSHSUđKJ@ OđCKDS@CK@@ONC 
c)
k poškození došlo v důsledku nepoužití originálního příslušenství TONDACH.

BJONŎJNYDMİCNŎKNUCśRKDCJTMDONTţHSİNQHFHMđKMİGNOŋİRKTŎDMRSUİ3.-# "'
3.5
vadu podléhající této záruční odpovědnosti se nepovažují případné změ Za
9@U@CTONCKġG@IİBİSġSNYđQTěMİNCONUģCMNRSHRDMDONU@ţTIİOŋİO@CMġYLģMXONUQBGT
ny
povrchu
způsobené povětrnostními
vlivy, které
nezhoršují
vlastnosti
YOśRNADMġ ONUģSQMNRSMİLH
UKHUX  JSDQġ MDYGNQŎTIİ
TţHSMġ
UK@RSMNRSHužitné
UşQNAJś
 @ L@Kġ
výrobků,
a
malé
barevné
rozdíly
a
výkvěty,
jež
jsou
dle
normy
ČSN
EN 1304
A@QDUMġQNYCİKX@UşJUģSX IDţIRNTCKDMNQLXÈ2-$-OŋİOTRSMġ@MDIRNTU@CNT
přípustné
UşQNAJT a nejsou vadou výrobku.
3.6
zjednodušení vyřízení případné reklamace se doporučuje střechu bezpro Pro
/QNYIDCMNCTŎDMİUXŋİYDMİOŋİO@CMġQDJK@L@BDRDCNONQTěTIDRSŋDBGTADYOQNRSŋDCMģ
středně
po pokládce
(nejpozději
však
do 1 QDFHRSQNU@S
měsíce) registrovat
pomocí ĎđCNRS
formu-
ON ONJKđCBD
MDIONYCģIH
UŎ@J CN 
LģRİBD
ONLNBİ ENQLTKđŋD
láře
Žádost o potvrzení záruky all inclusive
na/QNTRM@CMģMİUXŋHYNUđMİONC@Mġ
www.tondach.cz. Pro usnadNONSUQYDMİYđQTJX@KKHMBKTRHUDM@VVV
SNMC@BG BY
nění
vyřizování
podané
je IDCM@S
TONDACH
ČRRoprávněn
i přímo
QDJK@L@BD
ID 3.-#
"' reklamace
È1 NOQđUMģM
H OŋİLN
JNMBNUşLjednat
RONSŋDAHSDKDL
sTkoncovým
spotřebitelem,
u
něhož
se
mají
vady
odstraňovat,
pokud
to není
MģGNţ RD L@Iİ U@CX NCRSQ@ĽNU@S  ONJTC SN MDMİ U QNYONQT R NAR@GDL OQđUMİGN
vUYS@GT
rozporu
s
obsahem
právního
vztahu
mezi
koncovým
spotřebitelem
a jeho
LDYH JNMBNUşL RONSŋDAHSDKDL @ IDGN CNC@U@SDKDL  JSDQş AX AXK RONKDěMNRSH
dodavatelem,
který
by
byl
společnosti
TONDACH
ČR
znám.
Pokud
koncový
3.-# "'È1YMđL /NJTCJNMBNUşRONSŋDAHSDKTOK@SMİRUđOQđU@YDYđQTJXONCKD
spotřebitel
svá"'
práva
záruky podle
3.1.3 TOK@SMģMİ
přímo u TONDACH
ČR, po   OŋİLNuplatní
T 3.-#
È1ze
 ONU@ţTID
RD S@JNUġ
Y@ ŋđCMġ TOK@SMģMİ
važuje
se
takové
uplatnění
za
řádné
uplatnění
smluvním
partnerem
TONDACH
RLKTUMİL O@QSMDQDL 3.-# "' È1 ONTYD SDGCX  ONJTC R MİL RLKTUMİ O@QSMDQ
ČR
pouze
tehdy, pokud s ním smluvní partner TONDACH ČR vysloví bez od3.-#
"'È1UXRKNUİADYNCJK@CTOİRDLMģRUśIRNTGK@R
kladu písemně svůj souhlas.
  2LKTUMİLT O@QSMDQNUH RONKDěMNRSH 3.-# "' È1 YD YđQTJX MDUXOKşU@Iİ ţđCMġ IHMġ
3.7 Smluvnímu
partnerovi
společnosti
ČR ze
záruky nevyplývají
žádMđQNJX  MDţ IRNT
UşRKNUMģ
TUDCDMġ UTONDACH
SģBGSN 9đQTěMİBG
ONCLİMJđBG
 .OQđUMģMş
YD
né
jiné YDILġM@
nároky, MDLđ
než jsou
výslovně
uvedené
v těchto
Záručních
podmínkách.
YđQTJX
OQđUN
M@ MđGQ@CT
MđJK@Cś
RONIDMşBG
R QDJK@L@Bİ
@ MđJK@Cś
Oprávněný
ze záruky zejména nemá právo na náhradu nákladů spojených
UXUNK@MşBGOŋİO@CMşLHU@C@LHYANţİ
s reklamací a nákladů vyvolaných případnými vadami zboží.
  3XSN YđQTěMİ ONCLİMJX M@AşU@Iİ UD UYS@GT J RLKTUMİL O@QSMDQśL 3.-# "' È1
3.8 Tyto
záruční
podmínky
nabývají
ve vztahu
k smluvním
partnerům
TONDACH
ŕěHMMNRSH
NJ@LţHJDL
TY@UŋDMİ
RLKNTUX
LDYH RLKTUMİL
O@QSMDQDL
@ 3.-#
"' È1
ČR
účinnosti okamžikem uzavření smlouvy mezi smluvním partnerem
ONJTCMDMİYUKđŎSģRIDCMđMNMģBNIHMġGN
a TONDACH ČR pokud není zvláště sjednáno něco jiného.


9ēJNMMēNCONUĤCMNRSY@U@CX
4. Zákonná
odpovědnost za vady


2ONKDěMNRS
"' ÈDRJđ
R Q s.r.o.
N  NCONUİCđ
UDCKD
UşŎDvýše
TUDCDMġ
4.1 Společnost 3.-#
TONDACH
ČeskáQDOTAKHJ@
republika
odpovídá
vedle
uvedeYđQTěMİ
NCONUģCMNRSH
++
(-"+42(5$
UśěH
RUşL
RLKTUMİL
O@QSMDQśL
Sġţ Y@
né záruční odpovědnosti ALL INCLUSIVE vůči svým smluvním partnerům
U@CX
YANţİ ONCKD
NADBMģ
OQđUMİBG OŋDCOHRś
YđJNMMđ
též
zaCNC@MġGN
vady dodaného
zboží
podleYđU@YMşBG
obecně závazných
právních
předpisů
NCONUģCMNRSY@U@CX
2LKTUMİRSQ@MXRDCNGNCKX
ţDHM@YđJNMMNTNCONUģCMNRS
(zákonná odpovědnost za vady). Smluvní strany se dohodly, že i na zákonY@ U@CX
RD M@LİRSN
CHRONYHSHUMİBG
YđJNMMşBG
TRS@MNUDMİ
ONTţHIİ
nou
odpovědnost
zaOŋİRKTŎMşBG
vady se namísto
příslušných
dispozitivních
zákonných
UşKTěMģTIDCMđMİNCRS@UBś@SģBGSNYđQTěMİBGONCLİMDJ
ustanovení.
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