
 
 

 

Záručný list – zmluvná predĺžená záruka  
na nosnú AL konštrukciu skleníka 

 

o pre modely VITAVIA GARDEN - VENUS, URANUS, IDA, SIRIUS, HERA, HELENA, ZEUS, CALYPSO, TARGET 
 

Dovozca poskytuje spotrebiteľovi zmluvnú záruku 15 rokov (pätnásť rokov), že:  
 nedôjde k samovoľnej deformácii hliníkových prvkov konštrukcie 

 nedôjde ku korózii ani prehrdzaveniu konštrukcie 

 konštrukcia si zachová odolnosť proti vplyvu bežného počasie (tj. napr. vietor do 75 km/hod), ak bude vykonávaná priebežná kontrola 
pevnosti spojov a skleník bude užívaný a udržiavaný v súlade s pokynmi v odseku "Starostlivosť a údržba" v Návode na použitie . 
 

Predĺžená zmluvná záruka sa nevzťahuje: 

 na základňu a prichycovacie prvky základne ku konštrukcii 

 na prichycovacie prvky PC dosiek ku konštrukcii 

 na bežné opotrebenie pohyblivých dielov a automatických otváračov 

 na bežné opotrebovanie plastových, gumových a tesniacich dielov 

 na prípadnú farbu konštrukcie, pokiaľ sa nejedná o prírodný eloxovaný hliník 
 
Zmluvná záruka a zodpovednosť za závady platí iba pri dodržaní nižšie uvedených všeobecných podmienok: 
 

Všeobecné podmienky záruky: 
1. Zodpovednosť predávajúceho za závady a zmluvná predĺžená záruka začínajú plynúť dňom uskutočnenia predaja. 
2. Zodpovednosť predávajúceho za závady tovaru a zmluvná predĺžená záruka sa nevzťahujú na závady tovaru, ktoré vznikli: 

o vplyvom pôsobenia dovozcom písomne neodsúhlasených chemikálií alebo chemických prostriedkov 
o neodbornou montážou alebo nedodržaním pokynov z návodu dodávateľa  
o použitím neoriginálneho montážneho príslušenstva 
o nevhodným použitím tovaru, nevhodným skladovaním alebo nevhodnou údržbou tovaru 
o neodborným zásahom alebo opravou, vykonanou bez vedomia výrobcu 
o v dôsledku živelnej pohromy alebo zásahom vyššej moci 
o následkom udalostí, ktoré svojou povahou odpovedajú poistnej udalosti 
o zmenou tovaru prevedenou užívateľom, ktorá by mala za následok spôsobenie škody alebo závady na tovaru alebo v dôsledku 

mechanického poškodenia užívateľom 
o iným postupom užívateľa, ktorý bol v rozpore so záručnými podmienkami alebo s návodom na použiti 

3. Zodpovednosť predávajúceho za závady a zmluvná predĺžená záruka platí len na území SR a ČR a platí len na tovary zakúpené u oficiálneho dovozca 
tovaru, u firmy LANIT PLAST, s.r.o. (IČO 25774930). 

4. Uvedená zmluvná predĺžená záruka je platná len v prípade, že tovar bol riadne prevzatý a zaplatený v riadnom termíne. 
5. Reklamáciu je nutné realizovať písomne v záručnej dobe súčasne s predložením nákupného dokladu alebo iného dokladu dokladajúceho nákup. 
6. Predajca musí byť informovaný o vzniku reklamácie okamžite a nie neskôr ako 28 dní po objavení sa závady. Nárokovateľ reklamácie musí dovoliť 

inšpekciu miesta a nerobiť opravy sám alebo prostredníctvom tretej osoby, prípadne musí nárokujúci reklamáciu predávajúcemu (na požiadanie) zaslať 
niekoľko fotografií predmetu reklamácie. Predajca si ponecháva právo nezávisle vyšetriť okolnosti nehody, vrátane kontroly miestneho 
meteorologického znaleckého sledovania. V opačnom prípade stráca reklamujúci nárok vyplývajúci zo zmluvnej predĺženej záruky. 

7. Nároky spotrebiteľov vyplývajúce zo zodpovednosti výrobcu za chyby tovaru vyplývajú zo všeobecne platných právnych predpisov. V prípade 
preukázateľné výrobné závady materiálu je predávajúci povinný postupovať podľa nasledujúcich podmienok: 
o vek tovaru v deň reklamácie od 0 do 2 rokov  - oprava, nový tovar alebo náhrada 100% obstarávacej ceny, postup určuje zákon 89/2012 Zb.  
        v platnom znení 
o vek tovaru v deň reklamácie od 2 do 5 rokov - oprava; ak nie je možná oprava alebo nemá zmysel, tak náhrada 50% obstarávacej ceny 

   skleníka 
o vek tovaru v deň reklamacie od 5 do 8 rokov - oprava; ak nie je možná oprava alebo nemá zmysel, tak náhrada 20% obstarávacej ceny 

   skleníka 
o vek tovaru v deň reklamacie od 8 do 10 rokov - náhrada 10% obstarávacej ceny skleníka 
o vek tovaru v deň reklamacie od 10 do 15 rokov - náhrada 5 % obstarávacej ceny skleníka 
Vek tovaru = čas, ktorý uplynul od dátumu predaja (dátum uvedený na dodacom liste) 

8. Povinnosti predávajúceho pri riešení jeho zodpovednosti za závady tovaru a práva osoby oprávnené z reklamácie sú upravené príslušnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi ČR. 

 

 
Dovozca:  LANIT PLAST, s.r.o. (IČO 25774930),   
Dátum:  1.1.2017 
 

AL konštrukcia 
záruka 15 rokov* 
* presné podmienky pozri Záručný list 


