Všeobecné záruční podmínky pro stany

Všeobecné záruční
ční podmínky pro stany

1.

Rozkládání a balení stanů je třeba provádět opatrně, abychom zamezili jejich poškození.

1.

Rozkládání a balení stanů je třeba provádět opatrně, abychom zamezili jejich poškození.

2.

Stan je třeba rozložit na dříve připraveném podkladu, v patřičné vzdálenosti od elektrických a

2.

Stan je třeba rozložit na dříve připraveném podkladu, v patřičné vzdálenosti od elektrických a

plynových zařízení (podklad musí být rovný a zpevněný, bez nerovností a poklesů).
3.

Zastřešení stanu před natáhnutím na steláž je třeba ohřát v teplém místě (minimálně do 10 stupňů

plynových zařízení (podklad musí být rovný a zpevněný, bez nerovností a poklesů).
3.

C).

Zastřešení stanu před natáhnutím na steláž je třeba ohřát v teplém místě (minimálně
(m
do 10 stupňů
C).

4.

Všechny trubky konstrukce je třeba zasunout do konce spojky, aby konstrukce neměla mezery.

4.

Všechny trubky konstrukce je třeba zasunout do konce spojky, aby konstrukce neměla mezery.

5.

Po rozložení
ozložení konstrukce je třeba odstranit olej, který ji zabezpečuje a konzervuje.

5.

Po rozložení konstrukce je třeba odstranit olej, který ji zabezpečuje a konzervuje.

6.

Mokrý stan se nesmí skládat a balit. Před složením je třeba stan pečlivě vysušit.

6.

Mokrý stan se nesmí skládat a balit. Před složením
složen je třeba stan pečlivě vysušit.

7.

V případě, že ve stanu používáte topná tělesa, je třeba je umístit ve vzdálenosti minimálně
min
2 m od

7.

V případě, že ve stanu používáte topná tělesa, je třeba je umístit ve vzdálenosti minimálně 2 m od

plachty. Nesmí se v žádném případěpoužívat otevřený oheň a spotřebiče s otevřeným ohněm.
8.

Osoba nebo osoby, které vykonávají montáž stanu, odpovídají za správné připevnění stanu k

plachty. Nesmí se v žádném případěpoužívat otevřený oheň a spotřebiče s otevřeným ohněm.
8.

podkladu a zároveň za jeho bezpečnou exploataci.
9.

podkladu a zároveň za jeho bezpečnou exploataci.

Záruka se
e nevztahuje na poškození vzniklé v důsledku neodvratitelné události, jako je požár,
mimořádně silný vítr, extremní mráz nebo vandalizmus.

10. Oplesteni a konstrukce nemá osvědčení prokazující odolnost proti větru

Osoba nebo osoby, které vykonávají
ávají montáž stanu, odpovídají za správné připevnění stanu k

9.

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé v důsledku neodvratitelné události, jako je požár,
mimořádně silný vítr, extremní mráz nebo vandalizmus.
vandal

a zatížení sněhu, nebo

je to samostatný dokument.

10. Oplesteni a konstrukce nemá osvědčení prokazující odolnost proti větru

a zatížení sněhu, nebo

je to samostatný dokument.

11. Je třeba neodkladně odstranit sníh ze střechy stanu.

11. Je třeba neodkladně odstranit sníh ze střechy stanu.

12. Distributor prohlašuje, že stany jsou vyráběné s nejvyšší péčí a přesností. V případě zjištění vad se

12. Distributor prohlašuje, že stany jsou vyráběné s nejvyšší péčí a přesností.
př
V případě zjištění vad se

Objednavatel na Distributora obrací písemně. Distributor uděluje odpověď ve lhůtě do 14
1 dnů.

Objednavatel na Distributora obrací písemně. Distributor uděluje odpověď ve lhůtě do 14 dnů.

Distributor se zavazuje k odstranění závad v termínu do 21 dnů od uplatnění reklamace.

Distributor se zavazuje k odstranění závad v termínu do 21 dnů od uplatnění reklamace.

13. Osoba nebo firma, která kupuje stan, souhlasí se záručními podmínkami.

13. Osoba nebo firma, která kupuje stan, souhlasí se záručními podmínkami.

14. Distributor si vyhrazuje právo k zavedení změn záručních podmínek.

14. Distributor si vyhrazuje právo k zavedení změn záručních podmínek.

15. Záležitosti neuvedené
ené v těchto záručních podmínkách se řídí ustanoveními zákona ze dne 27.

15. Záležitosti neuvedené v těchto
o záručních podmínkách se řídí ustanoveními zákona ze dne 27.

července 2002 o podrobných podmínkách spotřebitelského prodeje a o změnách občanského

července 2002 o podrobných podmínkách spotřebitelského prodeje
prod a o změnách občanského

zákoníku (číslo 141 odst. 1176 zákona z roku 2002 Sb., číslo 96 odst. 959 zákona z roku 2004

zákoníku (číslo 141 odst. 1176 zákona z roku 2002 Sb., číslo 96 odst. 959 zákona z roku 2004

Sb.) a pro právnické osoby a podnikatele zakona ze dne 23 dubna 1964 r. Obcansky Zakonik (cislo

Sb.) a pro právnické osoby a podnikatele zakona ze dne 23 dubna 1964 r. Obcansky Zakonik (cislo

16, odst.93 ze zm.)

16, odst.93 ze zm.)

