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Polykarbonátové dosky Frost
Záručný list

Záručný list na komôrkové dosky Frost hrúbky 10 mm číre a bronzové od firmy Koscon Industrial S.A.

5-ročná záruka výrobcu na odolávanie vplyvom počasia a krupobitia

1. Význam záruky
1.1 Súčasťou tejto záruky v prospech kupujúceho je potvrdenie objednávky a všeobecné predajné podmienky, pokiaľ nie je vyslovene 

dohodnuté inak.

1.2 Táto záruka platí len na výrobky predané a inštalované v európskych štátoch.

2. Platnosť záruky
2.1 Záruka spoločnosti KOSCON INDUSTRIAL S.A. (ďalej ako „spoločnosť KOSCON“) je 5 rokov od dátumu dodania.

3. Rozbitie krupobitím
3.1 Spoločnosť KOSCON zaručuje, že v záručnej dobe nedôjde pri čírych a zafarebných doskách Frost k poškodeniu rozbitím v 

dôsledku krupobitia. „Poškodenie rozbitím v dôsledku krupobitia“ sa rozumie stav, kedy krupobitie spôsobí na vonkajšej stene 
dosiek otvory, ktoré sú rovnomerne rozptýlené.

3.2 Pre uplatnenie záručnej podmienky podľa článku 3.1 sa u príslušnej dosky musí vykonať simulovaná nárazová skúška, a to umelými 
guličkami o priemere 20 mm, ktoré budú do dosky narážať rýchlosťou 10 m/s. Pokiaľ sa pri skúške vonkajšia stena nerozbije, 
reklamácia nebude uznaná.

4. Miera svetelnej priepustnosti
4.1 V priebehu platnosti záruky si komôrkové dosky Frost dlhodobo zachovávajú vysokú svetelnú priepustnosť. Spoločnosť KOSCON 

zaručuje, že pri meraní podľa normy ASTM D 1003 (viď článok 5.2) dôjde vzhľadom k pôvodnej hodnote k strate svetla najviac o 12 %   
pri čírych doskách a 20 % pri zafarbených doskách v priebehu 5 rokov. 

5. Index žltnutia
5.1 Index žltnutia sa pri doskách Frost voči pôvodnej hodnote zmení pri meraní podľa normy ASTM D 1925 (viď článok 5.2) najviac  

o 20 jednotiek pri čírych doskách a 30 jednotiek pri zafarbených doskách v priebehu 5 rokov. 

5.2 Meranie podľa článku 4.1 a 5.1 sa vykonáva na doskách, ktoré sú čisté a nepoškriabané.

6. Povinnosti v priebehu záruky
6.1 V záručnej dobe je spoločnosť KOSCON povinná podľa svojho výberu buď čo najskôr odstrániť zistené závady, alebo dosky, ktoré 

nespĺňajú parametre záruky, vymeniť, alebo nahradiť kupujúcemu vzniknutú škodu. Výška náhrady škody je obmedzená kúpnou 
cenou jednotlivého chybného výrobku.

Doba od nákupu Náhrada

do 2 rokov 100 %

v 3. roku 60 %

v 4. roku 30 %

v 5. roku 15 %

6.2 Iné povinnosti v dôsledku chybnej dodávky sa vylučujú. Vylučuje sa najmä možnosť kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

6.3 Vyslovene sa vylučujú akékoľvek ďalšie náklady, napríklad na dopravu, demontáž a montáž.

7. Záručné podmienky
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7.1 Záruka platí, iba pokiaľ si ju konečný užívateľ písomne uplatní:

  a) do 8 dní od zistenia závady,

  b) priloží kópiu dokladu o nákupe,

  c) priloží príslušnú vzorku, vrátane čísla šarže a prípadne fotografiou, ktorá zreteľne zobrazuje zistenú závadu,

  d) dá súhlas k tomu, aby výrobok v mieste inštalácie prezrela spoločnosť KOSCON alebo jej splnomocnená osoba.

7.2 Záruka platí, len pokiaľ sa pri expedícii, manipulácii, uskladnení, spracovaní a montáži výrobku dodržali všetky technické pokyny 
uvedené v odborných materiáloch spoločnosti KOSCON, ktoré sú k dispozícii na vyžiadanie.

8. Výnimky zo záruky
8.1 Záruka neplatí pre škodu spôsobenú „neodborným používaním“. „Neodborným používaním“ sa rozumie napríklad:

  a) používanie dosiek hrúbky menšej ako je 6 mm,

	 	 b) používanie dosiek, ktoré boli vystavené agresívnym chemikáliám,

  c) používanie poškriabaných dosiek alebo dosiek s gélmi/inklúziami,

  d) čistenie, ktoré je vzhľadom k platným technickým pokynom nezodpovedajúce alebo nedostatočné,

  e) použitie spojovacích, upevňovacích, lepiacích alebo utesňovacích prvkov, ktoré nie sú s doskami zlúčiteľné, alebo ich 
nezodpovedajúce použitie,

  f) používanie dosiek, ktoré boli vystavené zdrojom tepla alebo boli tvarované za tepla,

  g) používanie prasknutých dosiek alebo dosiek, u ktorých došlo k prehriatiu,

  h) montáž dosiek s ochrannou vrstvou proti UV žiareniu smerom dovnútra, 

  i) ohybný rádius dosiek nebol vytvorený podľa technických parametrov uvedených v odborných príručkách a odborných 
dokumentoch spoločnosti KOSCON.

9. Výhradnú súdnu právomoc: podľa sídla spoločnosti KOSCON 
Spoločnosť KOSCON má ovšem právo žalovať kupujúceho v rámci ktorejkoľvek inej príslušnej súdnej právomoci.

10. Platné právo
Zmluva sa riadi švajčiarskym právom. Viedenská dohoda z dňa 11. apríla 1980 sa vylučuje.

Legenda:

Číra – kód farby 8010

Bronzová – kód farby 8026

TÁTO ZÁRUKA JE OBMEDZENÁ NA HODNOTU DOSKY. ZÁRUKA VYSLOVENE VYLUČUJE AKÉKOĽVEK ĎALŠIE NÁROKY NA NÁHRADU 
PRIAMEJ ČI NEPRIAMEJ ŠKODY BEZ OHĽADU NA JEJ ZDROJ.
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