Záruční podmínky
Následující podmínky se vztahují na všechny služby, včetně budoucích dodávek, s vyloučením obecných
obchodních podmínek zákazníka. Smlouvy, které se liší od těchto podmínek, vyžadují naše výslovné písemné
potvrzení, v případě pochybností se vztahují pouze na konkrétní, specificky dohodnutý případ.

1. Doba trvání a počátek záruky
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a) Záruka na výrobky Biohort je poskytována po dobu 20 let.
b) Záruční doba počíná dnem vystavení faktury. Výměny z důvodů, na které se záruka vztahuje, nevedou
k prodloužení původního záručního období.
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2. Podmínky záruky
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a) Produkt Biohort byl zakoupen od distributora společnosti Biohort.
b) Montáž a stavba byla provedena profesionálně dle přiložených montážních pokynů.
c) Výrobek Biohort byl použit pro skladování zahradního nářadí, zahradního nábytku, jízdních kol atd. a nikoli pro jakékoliv jiné účely,
než pro které byl určen.
d) Produkt Biohort je majetkem původního kupujícího a nebyl demontován a přestavěn.

3. Obsah a rozsah záruky
a) Záruka se vztahuje na korozi plechových dílů a všech ostatních částí, které jsou prokazatelně chybné nebo narušené z důvodu
špatného zpracování nebo chybné konstrukce. Tyto díly budou bezplatně opraveny a dodány podle našeho uvážení.
b) Nepřebíráme náklady na demontáž, instalaci i přepravu náhradních dílů. Náhradní díly jsou majetkem firmy Biohort nebo musí
být zlikvidovány zákazníkem.
c) Nepřebíráme odpovědnost za žádné následné škody.

4. Omezení záruky
a) Tato záruka se nevztahuje na vady, které vznikly v důsledku:
• Poškození při přepravě (za tyto škody zodpovídá dopravce - neprodleně je nahlásit)
• Vnější vlivy nebo nepředvídatelné síly a přírodní jevy (např. krupobití)
• Obecné montážní chyby
• Vadné základy, nedostatečná drenáž vody v oblasti spodního rámu
• Nevhodná volba místa / nebo chybějící ukotvení
• Poškození laku a škrábance, které nebyly opraveny okamžitě
• Chyby při údržbě (např. chybné mazání zámku a pantů)
• Nadměrná vlhkost okolí nebo agresivní podmínky prostředí (např. slaná voda, okolní vzduch obsahující písek,
agresivní a abrazivní čisticí prostředky, posypová sůl, hnojiva a jiné chemické látky)
• Odůvodněné opotřebení (například cylidnrický zámek)
• Změna barvy, jelikož používané pigmenty se mohou v průběhu času změnit
U gumových a plastových dílů platí pouze zákonná záruční lhůta 24 měsíců.
b) Záruka zaniká, pokud je zákazník v prodlení s platbou, nebo pokud není vada písemně uplatněna a prokázána neprodleně po jejím zjištění.

5. Ostatní
Místem plnění všech závazků vyplývajících ze záručních povinností je Rakousko /A-4120 Neufelden. Kupující nebo třetí strana nemůže uplatnit
žádná další práva nad rámec těch, která jsou součástí našich záručních podmínek, zejména pokud jde o nároky na náhradu škody jakéhokoli druhu,
zápočet nebo zadržovací právo. Kromě toho platí podmínky příslušného dodavatele podle podmínek záruky.

