Garance 20 let na střešní a stěnové proﬁly, taškové kry�ny, rovinné

plechy a svitky s povrchovou úpravou Polyester 25 a Ma�polyester 25 na vadu
materiálu nebo výrobní vadu s přímým vlivem na funkčnost kry�ny.

Garance 30 let na střešní a stěnové proﬁly, taškové kry�ny, rovinné
plechy a svitky s povrchovou úpravou ExtraMA� 35 na vadu materiálu nebo
výrobní vadu s přímým vlivem na funkčnost kry�ny.

Garance 40 let na střešní a stěnové proﬁly, taškové kry�ny, rovinné
plechy a svitky s povrchovou úpravo X-Cover 50 na vadu materiálu nebo
výrobní vadu s přímým vlivem na funkčnost kry�ny.

Záruka je platná pro zboží použité na území České republiky, které bylo vyrobené nebo dovezené do České republiky společnos� LEGOS s.r.o.
Záruční doba začíná pla�t dnem vystavení faktury na zboží společnos� LEGOS s.r.o. Vady zboží kupující oznámí písemně prodávajícímu bezodkladně po jejich zjištění, nejpozději
však do konce záruční doby. Kupující je povinen umožnit kontrolu reklamovaných vad a poskytnout potřebnou součinnost prodávajícímu.
Podmínkou pro vyřízení oprávněné reklamace je iden�ﬁkace materiálu pomocí původní faktury společnos� LEGOS s.r.o. nebo jiného dokladu, na základě kterého lze
jednoznačně iden�ﬁkovat reklamovaný materiál.
Záruka se vztahuje na vady zboží vzniklé v průběhu záruční doby, při kterých došlo z důvodu vady materiálu nebo výrobní vady k nefunkčnos� zboží.
Záruka se nevztahuje na vady zboží vzniklé:
- skladováním, dopravou a manipulací v rozporu s instrukcemi uvedenými v Montážním návodu
- použi�m zboží v rozporu s Tabulkou 2, v agresivním prostředí jako je ovzduší s obsahem solí a síry, škodlivých plynů, popela, cementového prachu, dále pak trvalým
kontaktem s vodou, cementem, betonem, zeminou a zvířecími exkrementy
- mechanickým nebo chemickým poškozením zboží
- neodbornou montáží a nedodržením pokynů v Montážním návodu LEGOS s.r.o., nedodržením všeobecně platných technických předpisů a platných zákonů a norem
(ČSN 73 1901, ČSN 73 0540-2, ČSN 73 3610 ve znění pozdějších úprav a doplňků) a Vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb.
- použi�m neoriginálního spojovacího materiálu
- neodstraněním kovových špon a zbytků plechu z namontované kry�ny a nenatřením poškození povrchové úpravy při montáži a všech ručně provedených střihů
opravnou barvou dodávanou prodávajícím
- nedodržením pracovní teploty zboží +5°C při strojním proﬁlování a manuálním ohýbání
- neodstraněním ochranné folie neprodleně po ukončení montáže
- kontaktem s mědí, hliníkem a jejich sloučenin a nebo kontaktu s vodu, která byla ve styku s mědí
- důsledkem mimořádných povětrnostních podmínek nebo úkazů (vichřice, požár, blesk, krupobi�, živelná pohroma, nadměrné množství sněhu)
- nezajištěním min. sklonu střechy dle návodu k montáži pro konkrétní typ kry�ny a volného odtoku srážkové vody ze všech ploch
- na barvou opravovaných místech a na spodní lak
- postupnou a rovnoměrnou změnu lesku a barevného tónování v důsledku přirozeného stárnu� materiálu, ke které dochází na téže straně budovy a při vystavení stejným
podmínkám
- poškozením korozí na ploše menší než 5% celkové plochy
Rozsah záruky:
- dokladem pro reklamaci je originál faktury reklamovaného materiálu, výše nákladů spojených vyřízením oprávněné reklamace je ohraničena původní fakturační
hodnotou zboží od společnos� Legos s.r.o.
- v případě oprávněné reklamace v rámci prodloužené záruky si LEGOS s.r.o. vyhrazuje právo určit způsob vyřízení reklamace a to: opravou vady zboží, výměnou vadného
dílu a nebo ﬁnanční kompenzací. Max. výše nákladů na vyřešení oprávněné reklamace je limitována původní cenou zboží. Výše nákladů na vyřízení reklamace je závislá
na stáří zboží, viz. Tabulka 1. Může být použita i kombinace variant. V případě prorezavění zboží způsobujícím průnik vody bude provedena výměna poškozených čás�
zboží za nové
- na opravené nebo nově dodané zboží pla� původní doba prodloužené záruky.
- náklady spojené s demontáží starého zboží, montáží nového zboží a jeho dopravu od společnos� LEGOS s.r.o. nese a zajišťuje kupující
- LEGOS s.r.o. neodpovídá za jakékoliv případné škody vzniklé v přímé nebo nepřímé souvislos� s předmětem reklamace.
- na zboží použité v nadmořské výšce nad 650 m.n.m. se záruka zkracuje na polovinu
Při nesplnění výše uvedených podmínek ztrácí kupující nárok na prodlouženou záruku dle záručních podmínek Legos s.r.o. v plném rozsahu
Nárok za vady zboží vzniklé v průběhu zákonné záruční doby jsou v souladu s právními předpisy a nejsou výše uvedenými podmínkami dotčeny

materiál

Polyester PE25µ,
Ma�polyester
MPE25µ

ExtraMa� 35µ

Xcover 50µ

doba

záruční plnění

záruční plnění

(roky)

nové zboží (%)

oprava zboží (%)

0-2

90

90

2 -7

65

65

7 -12

40

40

12 -20

10

10

0-3

90

90

3 -9

65

65

9 -18

40

40

18 - 30

10

10

0-4

90

90

4 - 12

65

65

12- 25

40

40

25 - 40

10

10

