
ZÁRUČNÝ  LIST 

Na strešnú krytinu vyrábanú z hliníkových plechov s polyesterovými povlakmi  

Spoločnosť MASLEN, s. r. o. dáva záruku na to, že sa v záručnom období  nevyskytne chyba materiálu, ktorá by mala 

priamy vplyv na funkčnosť krytiny. Záruka na odolnosť voči poveternostným vplyvom platí za predpokladu umiestnenia 

tovaru na obytných a hospodárskych budovách v bežných podmienkach znečistenia ovzdušia (neplatí pre agresívne 

prostredie priemyselných zón, vady spôsobené vplyvom chemických látok – poškodzujúce plyny, dym, nanesené sadze 

a popol, chemikálie z prírodných zdrojov a pod.) Počas trvania záruky nedôjde k perforácii plechu, spôsobujúcej úniky. 

Záručná doba sa počíta od dátumu vystavenia faktúry kupujúcemu. 

Záručná doba pre hliníkové strešné krytiny je 60 rokov proti perforácii plechu v prípade umiestnenia krytiny v normálnych 

klimatických podmienkach, udržiavaní krytiny v dobrom stave – pravidelné čistenie od usadenín, lístia, plesní a iných 

nebezpečných objektov, použitia originálnych doplnkov a nerezových skrutiek. Počas falcovania hliníkovej strešnej krytiny 

musí byť zaručená vonkajšia teplota min.16°C. Hliníkové strešné krytiny nesmú byť v styku s meďou ani oceľou. 

Záručná doba na farebnú povrchovú úpravu je 15 rokov. Počas tejto doby náter nepraská, a je jednotný. Zmena vzhľadu, 

ako kriedovanie čo pomaly mení odtieň farby a lesk nespadá do záruky. Pre obzvlášť ťažké alebo zložité prostredie, s 

vysokou úrovňou UV žiarenia a chemického zaťaženia  alebo oblastí zaťažované nadmernými  zrážkami môže nastať 

rýchlejšie opotrebovanie farebného povlaku. 

Záruka predpokladá, že sú dodržané ročné kontrolné cykly, počas ktorých sú odstránené nečistoty a nánosy. Takáto 

údržba pomáha udržiavať optimálny vzhľad a životnosť lakovaného hliníka. Najmä oblasti nevystavené prírodným  

zrážkam, ako sú podhľady, môžu potrebovať viac pravidelného čistenia na odstránenie potenciálne korozívnych 

usadenín. Odstrániť sa musia listy, tráva, plesne a iné objekty. Preskúmať a opraviť  je nutné miestne nedostatky, ktoré 

môžu spôsobiť predčasné poškodenie náteru alebo korózie podkladu. 

 
UPLATNENIE ZÁRUKY 
 

- kazy musia byť oznámené ihneď po ich zistení a reklamácia musí byť doručená písomne do 15 dní od zistenia 
vady. Reklamačné konanie začína plynúť dňom doručenia písomnej reklamácie s jej popisom do sídla spoločnosti 
Maslen s.r.o. 
- Nárok na záruku si vyžaduje jednoznačné označenie reklamovaného výrobku (napr. číslo faktúry, číslo zvitku zo 

záručného listu) Okrem toho musí Kupujúci poskytnúť všetky informácie potrebné na analýzu reklamácie 
a u ktorých si spoločnosť MASLEN vyhradzuje právo vyžadovať ich 
- plochu krytín, na ktorých boli uznané poškodenia, výrobca nahradí novou krytinou, alebo nahradí náklady na 

renováciu výrobku. Výrobcovi prislúcha právo výberu jedného z uvedených spôsobov vyriešenia reklamácie.  
- Výrobca však nenahradí nepriame  škody a náklady spojené s riešením predmetu reklamácie(demontáž, montáž, 

doprava, likvidácia odpadov a pod.) 
- Zodpovednosť výrobcu je limitovaná faktúrou vydanou spoločnosťou MASLEN počas predaja výrobku, ktorý je 

predmetom fakturácie. Tento formulár záruky sa za žiadnych okolností nevzťahuje na žiadne náklady nad rámec 
čiastky uvedenej na pôvodnej faktúre po odpočítaní všetkých daní.  
- Po skončení záručnej doby nebudú reklamácie uznané 

 
 „Všeobecné dodacie podmienky spoločnosti MASLEN, s.r.o.“ týkajúce sa prepravy a skladovania plechov tvoria 
neoddeliteľnú súčasť tejto záruky.    
 

Záručný list vydaný ku faktúre č.: 

č. zvitku výrobnej suroviny: 

Dátum výroby: 

V  Banskej Bystrici dňa:                                                                  Predajca 


