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REKLAMAÈNÍ ØÁD A ZÁRUÈNÍ PODMÍNKY
SPOLEÈNOSTI GEMAC, s.r.o.
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REKLAMAÈNÍ ØÁD A ZÁRUÈNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI GEMAC, s.r.o.
I. Délka a plynutí záruèní doby
1. Záruèní doba na plastové a hliníkové stavební prvky dodávané spoleèností GEMAC, s.r.o. je vdy 60 mìsícù. Záruèní doba
na pøísluenství, které je dodáváno jako subdodávka k plastovým prvkùm èiní 24 mìsícù. Jedná se o venkovní a vnitøní
parapety, aluzie, sítì proti hmyzu, ozdobné dveøní výplnì. Záruèní doba na instalaèní práce, které jsou souèástí dodávky
èiní 24 mìsícù.
2. Smlouva uzavøená mezi zákazníkem a spoleèností GEMAC, s.r.o. mùe doby záruky uvedené v odstavci 1 prodlouit,
zkrátit nebo i vylouèit. Pokud øádnì uzavøená smlouva øeí záruèní dobu a podmínky reklamace odlinì od reklamaèního
øádu má pøednost vdy konkrétní smlouva. V ostatních otázkách, které pøísluná smlouva neøeí, se uplatòuje tento
reklamaèní øád.
3. Záruèní doba dle odstavce 1 trvající déle ne povinná záruèní doba pro vekeré spotøební zboí se po celou prodlouenou
dobu øídí v plném rozsahu uzavøenou smlouvou mezi zákazníkem a spoleèností GEMAC, s.r.o.
4. Zaèátek záruèní doby u kupní smlouvy zaèíná bìet prvním dnem po pøevzetí výrobkù bez montáe v expedici nebo sloením
na pøedem urèeném místì a potvrzením dodacího listu objednatelem. Pokud se jedná o smlouvu o dílo tedy vèetnì provádìní
instalaèních prací, zaèíná záruèní doba bìet v den pøedání a pøevzetí díla.
5. Záruèní doba konèí posledním dnem sjednané lhùty. Reklamované zboí nebo reklamace plastových èi hliníkových prvkù
a stavebních prací musí být oznámena nejpozdìji v poslední den sjednané záruèní doby. Datem pøijetí reklamace se rozumí
den, kdy spoleènost GEMAC, s.r.o. tuto reklamaci písemnì, emailem , faxem èi dopisem skuteènì obdrela.
6. Zákazník, který neposkytne spoleènosti GEMAC, s.r.o. potøebnou souèinnost pøi pøedání a pøevzetí díla, nemùe u spoleènosti
GEMAC, s.r.o. uplatnit jakékoliv vady dodaného zboí, které vznikly po nabídnutí smluvního plnìní v souladu s pøíslunou
smlouvou.

II. Uplatòování reklamací, jejich prùbìh a odstraòování
1. Reklamace spoleènost GEMAC, s.r.o. pøijímá výhradnì
- písemnì prostøednictvím potovní sluby
- prostøednictvím faxové zprávy
- prostøednictvím emailové zprávy
- osobnì na prodejních místech
Místo
sídlo firmy

adresa
Raèice 277, 683 05 Raèice

telefon
517 331 416-8

fax
517 331 419

email
info@gemac.cz

2. Reklamace musí obsahovat tyto základní údaje:
- èíslo kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo
- datum pøedání díla (viz. záruèní list)
- datum zjitìní reklamace
- pøesnou adresu místa, kde se nachází reklamovaný výrobek
- telefonický kontakt na osobu uplatòující reklamaci
Dále musí reklamace obsahovat takové údaje, aby bylo moné zjistit o jakou konkrétní èást zakázky se jedná. Musí být
patrné, zda se jedná o plastový èi hliníkový výrobek, sklenìnou èi plastovou výplò, pøísluenství nebo instalaèní práce. Bez
tìchto údajù nelze reklamaci pøijmout.
3. Reklamaci nebude mono provést a vyøídit, pokud zákazník nepøedloí originál smlouvy nebo potvrzený záruèní list. V pøípadì
nejasností mùe reklamaèní technik poadovat od zákazníka prokázaní zaplacení celé kupní ceny resp. ceny díla.
Spoleènost GEMAC, s.r.o. mùe reklamaci odmítnout pokud zákazník neprokáe zaplacení celé ceny díla. Dále spoleènost
GEMAC, s.r.o. mùe odmítnout reklamaci, pokud ji k tomu opravòuje zjitìní skuteènosti v souladu s kupní smlouvou,
smlouvou o dílo nebo s tímto reklamaèní øádem. Tato reklamace mùe být odstranìna pouze po písemné dohodì se
zákazníkem a to jen na jeho náklady.
4. O kadé pøijaté reklamaci je sepsán reklamaèní protokol a zákazník je o jeho pøijetí telefonicky informován.
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5. Nestanovuje-li smlouva uzavøená mezi zákazníkem a spoleèností GEMAC, s.r.o. jinak, rozhodne o reklamaci povìøený
pracovník (reklamaèní technik) bez odkladu, nejpozdìji do 30 dnù ode dne nahláení vady.
6. V pøípadì, e bude nutné vyrobit nový výrobek nebo je doba objednání nového pøísluenství delí ne 30 dní (napø.
nadstandartní barvy, speciální skla, ikminy, oblouky atd.). Spoleènost GEMAC, s.r.o. navrhne jiný termín odstranìní
reklamace. S jiným termínem odstranìní reklamace bude zákazník neprodlenì telefonický i písemnì seznámen (po
rozhodnutí a zjitìní poadovaného termínu výroby a dodání).
7. V pøípadì zjitìní, e reklamace není oprávnìná, mùe spoleènost GEMAC, s.r.o. vyadovat vechny vynaloené prostøedky
spojené s vyøízením této neoprávnìné reklamace (náklady na dopravu, potovné, znalecké posudky, správní, soudní
poplatky a podobnì).

III. Vady vylouèené z monosti reklamace
1. Reklamované vady na plastových a hliníkových prvcích nemohou být uznány pokud vzniknou:
a) neodbornou montáí po pøedání a pøevzetí plastových a hliníkových prvkù. Neodbornou montáí se rozumí pøípad, kdy
montá neprovádìla osoba èi firma povìøená spoleèností GEMAC, s.r.o.
b) neodborným zásahem ze strany zákazníka (svépomocí realizované zásahy do konstrukèních èástí plastových nebo
hliníkových prvkù)
c) vlastním nebo cizím zavinìním po okamiku pøedání a pøevzetí díla napø. pøi dalích navazujících stavebních pracích,
pøi mytí oken (krábance) nebo pøi následné montái dalího pøísluenství. V souladu s ustanovením èlánku I. odstavce
6. tohoto reklamaèního øádu se tím rozumí také odpovìdnost za vady vzniklé po odmítnutí pøedání a pøevzetí díla.
d) mechanickým pokozením, neodborným seøízením a nesprávnou údrbou po okamiku pøedání a pøevzetí díla.
e) pouíváním v podmínkách, které mohou nastolit fyzickou èi chemickou nerovnováhu v návaznosti na vlastnosti stavby
jako celku (napø. vady projektu a materiálù pouitých pøi stavbì) a v závislosti na specifických podmínkách v místì
zabudování (napø. zvýená pranost, vlhkost, emise a podobnì)
f) pokozením v dùsledku událostí majících pùvod ve vyí moci (napø. poáry, záplavy, zemìtøesení, kroupy, spady
popílkù, kosmického spadu a podobnì)
2. Za reklamovatelné vady nelze povaovat takové, které vzniknou pøed montáí, bìhem montáe a po montái, pokud na
nì byla po dohodì se zákazníkem poskytnuta sleva.
3. Jako reklamace pøísluenství (subdodávky), které není vyrábìno spoleèností GEMAC, s.r.o. a je dodáváno s plastovými
èi hliníkovými prvky, nemohou být uznány vady vzniklé ze stejného dùvodu jako vady plastových a hliníkových prvkù
uvedených v ustanovení odstavce 1 tohoto èlánku.
Záruèní podmínky a zvlátní podmínky reklamací
Informace týkající se zvlátních podmínek reklamací poskytuje spoleènost GEMAC, s.r.o. v souladu s ust. § 8 zákona
è. 634/1992Sb., o ochranì spotøebitele, ve znìní pozdìjích pøedpisù (zákaz klamaní spotøebitele)

IV. Plastové a hliníkové profily - rámy a køídla
Reklamovatelné jsou pouze vady zjevné, které brání plnohodnotnému uívání plastového a hliníkového profilu a znehodnocují
jeho fyzický stav. Pro posouzení tìchto reklamovaných vad slouí následující zásady:
1. Vrypy a krábance jsou pøípustné za podmínky, e souèet délek na jednom prvku je mení ne 90 mm a délka jednoho
krábance nesmí být delí jak 30 mm.
2. Ploná a bodová pokození povrchu jsou pøípustná pouze je-li jejich nejvìtí rozmìr mení ne 3 mm a poèet nepøesáhne
5 ks na jednom prvku (jedná se o barevné zmìny nebo povrchové nerovnosti rùzného druhu a pùvodu vzniku)
3. Optické vady jsou posuzovány pøi rozptýleném denním svìtle ze vzdálenosti 1 metr a pod úhlem, který odpovídá bìnému
vyuití v konkrétním prostoru. Vady, které za tìchto podmínek nebudou patrné, nejsou reklamovatelné. Povrchové vady
jakéhokoliv charakteru mení ne 0,5 mm jsou pøípustné, jeliko vìtinou nejsou prostým oken z této vzdálenosti rozeznatelné.
4. Prohnutí plastových rámù a køídel v bílé barvì nejsou reklamovatelné je-li prùhyb mení ne 1,9 mm na jeden metr délky.
U barevných profilù je tato tolerance 3,8 mm na 1 metr délky (sloupek je brán jako souèást rámu). Toto prohnutí je dáno
fyzikální vlastností PVC, vysokým tepelným odporem rámù a køídel.
5. Tìsnost dveøí se posuzuje pouze v uzamèeném stavu na dva západy, kdy je køídlo øádnì pøitaeno k rámu celkovým
vysunutím bezpeènostních trnù èi jiných zajiovacích kamenù. Za vadu se nepovauje netìsnost dveøí v zavøeném, ale
nezamèeném stavu.
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V. Sklenìné výplnì
Za reklamaèní vady tj. za nemonost plnohodnotného uívání a znehodnocení fyzického stavu se nepovauje:
1. Výskyt interferencí - køíení nebo prùnik svìtelného toku
Tato vlastnost se projevuje ve formì spektrálních barev. Interference jsou charakteristickým jevem pøi pøekrývání dvou a více
svìtelných vln a jejich setkání v jednom bodì. Vznikají náhodnì dle postavení pozorovatele ke sklu a nelze je nijak ovlivnit.
2. Efekt dvojskel
Izolaèní sklo má mezi tabulemi uzavøený objem vzduchu, jeho stav je urèen barometrickým tlakem vzduchu. Po zabudování
plastových hliníkových prvkù s dvojskly mohou vznikat pøi náhlých zmìnách teploty nebo tlaku vzduchu krátkodobá konkávní
nebo konvexní prohnutí jednotlivých tabulí, a tím i optická zkreslení. Tento jev je fyzikální zákonitostí vech izolaèních
jednotek.
3. Zamlení meziprostoru u speciálních skel
Záruèní doba se nevztahuje na vznik kondenzátu vodních par v meziprostoru dvojskla èi trojskla která jsou tvoøena alespoò
jedním speciálním sklem. Speciálním sklem se rozumí takové sklo, které svou povrchovou úpravou, nerovností profilu nebo
nevyhovujícím chemickým sloením zamezí dokonalému utìsnìní spoje rámeèku a povrchu tabule skla (za tyto skla se
povaují ornamentní, vitráová, chodopaková, ohýbaná, vyboulená skla a podobnì).
4. Kondenzace na vnìjích plochách (rosení)
Výskyt kondenzátu na tabuli izolaèního skla smìrem do místnosti je urèen hodnotou souèinitele tepelného prostupu, vlhkostí
vzduchu a vnìjí teplotou. Jeho výskyt je vìtí pøi omezené cirkulaci vzduchu zpùsobené slabým èi ádným vìtráním,
záclonami, staenými aluziemi a podobnì. Pøi namìøené vzduné vlhkosti v místnosti nad 50 % se pravdìpodobnost
vzniku kondenzace vzduné vlhkosti na vnitøní stranì skel výraznì zvyuje. U izolaèních skel s vysokou tepelnou izolací
se mùe krátkodobì vytvoøit rosa i z venkovní strany skla (vnìjí vlhkost vzduchu je velmi vysoká a teplota vzduchu je vyí
ne povrch tabule). Toto rosení nastává èasto po letní bouøce nebo za hustého snìení pøi teplotì kolem nuly.
5. Izolaèní sklo s meziskelními møíkami
Zmìnou teploty v meziskelním prostoru dochází ke zmìnám délek møíek. Tomuto jevu nelze nikdy zcela zabránit. Mùe
docházet k odchylkám od pravoúhlosti v rozdìlených polích. Pøi rychlých zmìnách teplot mùe docházet u skel s meziskelními
møíkami ke klapavým zvukùm o nízké intenzitì. Viditelné øezy pilou a malé odlupování barvy v oblasti øezu jsou podmínìny
zpùsobem jejich výroby. Tyto drobné skuteènosti jsou vak patrné a pøi bliím zkoumání a nemìli by mít vliv na estetickou
stránku a plnohodnotné uívání výrobkù.
6. Klepání møíek v izolaèních sklech
Klepání - drnèení møíek pøi manipulaci s okny nebo i pøi chvìní budovy v místì spoje u rámeèku není dùvodem k reklamaci
dvojskel. S plochou skla a délkou møíek se tyto projevy zvìtují. To, e nìkterá møíka drnèí více a jiná ménì není moné
ovlivnit, protoe vechny jsou vyrobeny ze stejných materiálù, stejným zpùsobem uchycení a v hermeticky uzavøeném
prostoru. Pokud jsou møíky správnì rozmístìny a nedojde k uvolnìní møíky v místì spoje u rámeèku, není drnèení
povaováno za závadu.
7. Praskliny skel
Po výrobì sklenìných tabulí, jejich transportu od výrobce, následném zasklení do plastových a hliníkových prvkù, a také
pøi samotné instalaci výrobkù jsou skla nìkolikrát vystaveny mechanickému a fyzickému zatíení. Sklo, které je ji bìhem
výrobního procesu pokozeno nemùe odolat zatíení (bez prasknutí), kterému je vystaveno pøi zasklívání, dopravì
a samotné montái. Po instalaci okenních prvkù mùe dojít k pøetíení skla nenadálým invazním zpùsobem, jako je náraz
pohyblivých èástí plastových a hliníkových prvkù (napø. náraz køídla do rámu zpùsobený prùvanem, úderem, posunem
konstrukce rámù, kontaktem s konstrukcí a v neposlední øadì i pùsobením tepelnì indukovaného napìtí). Prasklina (lom)
skla vzniklá po øádném pøedání díla není zásadnì záruèní vadou.
8. Smáèivost skel
Vnìjí strana izolaèního skla mùe mít rozdílnou smáèivost povrchu. Tato vlastnost je patrná pouze u vlhkého povrchu skel
zpùsobeného detìm, rosením nebo vodou pøi umývání. Smáèivost je zpùsobena otisky válcù, prstù, sejmutím identifikaèních
etiket, pouitím vyhlazovacích prostøedkù a podobnì. Po oschnutí ji není tento jev patrný.
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Hodnocení vad skel u plastových a hliníkových prvkù
Hodnotící se postaví do vzdálenosti jednoho metru od sklenìné výplnì, a to do takového místa pohledu, který je dán
pøedpokládaným pouíváním pøi výhledu. Hodnocení se provádí pouze pøi rozptýleném denním svìtle (vady nelze hodnotit
pøi vnitøním osvìtlení ani pøi pøímém osvìtlení sluncem). Pøi hodnocení vad skel se vychází ze tøí rùzných zón sklenìných
tabulí.
F - zóna dráky: íøka 18 mm od hrany skla
R - okrajová zóna: plocha 10 % celkové íøky a výky
H - hlavní zóna: velmi pøísné hodnocení
Rozmìry zóny R + H se u lepeného skla zvyují o 50 %.

zóna F
zóna R

zóna H

Zóna

Pøípustný charakter vad pro danou zónu

F

- venku leící ploché pokození okrajù a mule, je neovlivòují pevnost skla a nepøekraèují íøku okrajových
spojení
- uvnitø leící mule bez volných støepin, které jsou vyplnìny tìsnící hmotou
- bodové a ploné zbytky vèetnì krábancù neomezenì

R

Uzavøeniny, bubliny , body a skvrny:
- plocha tabule do 1 m2 plochy: max. 4 vady o prùmìru mením ne 3 mm
- plocha tabule nad 1 m2 plochy: max. 1 vada o prùmìru mením ne 3 mm
Zbytky bodové v prostoru mezi tabulemi:
- plocha tabule do 1 m2 plochy: max. 4 vady o prùmìru mením ne 3 mm
- plocha tabule nad 1 m2 plochy: max. 1 vada o prùmìru mením ne 3 mm
Ploné zbytky z výroby na hliníkovém rámeèku:
- max. 1 ks o ploném rozsahu mením ne 3 cm2
krábance:
- souèet jednotlivých délek vech krábancù: max. 90 mm
- délka jediného krábance: max. 30 mm
Vlasové krábance:
- není povoleno jejich nahromadìní
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Zóna

Pøípustný charakter vad pro danou zónu

H

Uzavøeniny, bubliny, bodová pokození a mouhy:
- plocha tabule do 1 m2: max. 2 vady o prùmìru mením ne 2 mm
- plocha tabule nad 1 m2: max. 3 vady o prùmìru mením ne 2 mm
- plocha tabule nad 2 m2: max. 5 ks vad o prùmìru mením ne 2 mm
krábance:
- souèet jednotlivých délek vech krábancù: max. 45 mm
- délka jediného krábance: max. 15 mm
Vlasové krábance:
- není povoleno jejich nahromadìní

R+H

Uzavøeniny, bubliny, bodová pokození a mouhy:
Prùmìr 0,50 - 1,00 mm - pøípustné bez omezení mimo nahromadìnin
(Nahromadìnina: v kruhové ploe o prùmìru 200 mm se vyskytují max. 4 vady.)

VI. Dveøní ozdobné výplnì
1. Vzhled výplnì
a) Vzhled výplnì, tedy konkrétnì barva, kvalita povrchu a skel a celkový dojem se posuzuje za denního svìtla pouhým
okem ze vzdálenosti 1metr od dveøní výplnì. Vady, které nejsou z této vzdálenosti rozpoznatelné, nemohou být
pøedmìtem reklamace.
b) Odliné povrchové struktury rámeèkù a povrchu výplnì jsou povoleny. Tento rozdíl nesmí být rozpoznatelný ze vzdálenosti
vìtí jak 3 metry.
c) Ornamentní montované rámeèky se povaují za ozdobný komponent a jejich velikost tak podléhá rozmìrové toleranci
+/- 2 % délky hrany
d) Shodné barvy profilu a povrchu výplnì musí odpovídat pøísluným normám (EN 12 608/B)
e) Pøi rozdílných materiálech pouitých na jednom výrobku (napø. lakovaná deska v kombinaci s probarveným PVC) mùe
vlivem dlouhodobého pùsobení povìtrnostních podmínek docházet k rozdílným barevným zmìnám jednotlivých dílù.
f) Vady vzniklé bìhem pouívání výrobkù a v prùbìhu záruèní doby ovlivòující vzhled èi funkènost výrobku budou
pøedmìtem reklamaèního øízení.
2. Prosklení
a) pøípadné zamlení vnitøní èásti dithermického prosklení dveøní výplnì je povaováno za vadu a mùe být pøedmìtem
reklamace
b) Pøi péèi o dveøní výplnì pouívejte na umývání bìný mycí prostøedek. Pokození zpùsobené pouitím abrazivních èi
agresivních mycích pøípravkù, pøípadnì mechanickým pokozením nemohou být pøedmìtem reklamce.
3. Prohnutí dveøní výplnì
Prohnutí dveøní výplnì mùe být uznáno jako oprávnìná reklamace pouze v pøípadì splnìní následujících bodù
a) jedná se o dveøní výplò v oboustranné bíle barvì, dveøní výplò HPL, nebo plastovou dveøní výplò s povrchovou úpravou
dveøní dekor v provedení jádra ,,D"
b) prohnutí ve støedu výplnì v zabudovaném (zaskleném) stavu je vìtí ne 10 mm, pøípadnì vìtí jak 0,5 % délky výplnì.
Pro plastové dveøní výplnì s povrchovou úpravou dveøní dekor s nedostateènou výztuhou jádra (provedení A, B, C), pøípadnì
pøi nedodrení výe uvedených podmínek tohoto bodu, nemùe být prohnutí dveøní výplnì pøedmìtem reklamaèního øízení.

VII. Vnitøní a venkovní parapety
Jako reklamovatelné vady mohou být uznány pouze takové, které brání plnohodnotnému uívání a znehodnocují jejich fyzický
stav. Jedná se o rùzná mechanická pokození a optické vady jako jsou krábance, barevné zmìny nebo povrchové nerovnosti.
Posuzování vad se provádí pøi rozptýleném denním svìtle ze vzdálenosti jeden metr od výrobku a pod úhlem, který odpovídá
bìnému pouití v prostoru. Vady, které nejsou z této vzdálenosti patrné, nejsou reklamovatelné. Bìnì pøípustné jsou vady
do velikosti 0,5 mm které nejsou bìným okem rozeznatelné.
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VIII. Sítì proti hmyzu
Reklamace sítí proti hmyzu nesmí vykazovat následující typy pokození:
a) vady vzniklé mechanickým pokozením (u dveøních sítí napø. odøené profily o boky palet v nezajitìném stavu nebo
v dùsledku nesprávné instalace)
b) bìné opotøebení sítí vzniklé prohnutím síové folie, ztrátou funkènosti upevòovacích kolíèkù, jejich ohnutím atd.

IX. aluzie
Jako reklamovatelné vady nebudou uznány následující skuteènosti:
a) nedoklápìní páskù
b) prodøení páskù, pøetrený øetízek ovládání
c) mechanické pokození jednotlivých lamel tvoøících aluzii
d) ikmý chod aluzie nad toleranci +/-5 mm na jednotlivých stranách
e) bìné nebo celkové opotøebení výrobku
f) tolerance íøky aluzie oproti skuteèné íøce mezi zasklívacími litami mení ne 4 mm
g) tolerance výky aluzie je 2 a 3 lity leící na spodní nosné litì ve zcela sputìné poloze.

X. Instalaèní práce
1. Jako reklamace stavebních a montáních prací realizovaných spoleèností GEMAC s.r.o. v pøípadì øádného uzavøení smlouvy
o dílo nelze uznat takové vady, které se projeví a v rámci dokonèení stavby, její modernizaci nebo rekonstrukci jako celku
(patné osazení v návaznosti na zateplení, úpravy a opravy venkovních i vnitøních omítek a jakékoli jiné úpravy exteriéru
nebo interiéru stavby, dále vady realizovaných prací vznikající po øádném pøedání díla z dùvodu chybnì vypoètené statiky
stavby èi eventuálních pohybù jejího podloí apod.).
2. Montání tolerance -odchylka od svislosti èi vodorovnosti namontovaných prvkù je do 1 mm na 1 metr délky
3. Jako reklamace není moné uznat následující zásahy:
a) odstranìní kotvících prvkù
b) odstranìní podkladových a nosných podloek
c) dodateèné sundání ponechaných ochranných folií na pøání zákazníka
d) dodateèné sejmutí identifikaèních nálepek ze skel slouících zákazníkovi k pøesnému a prùkaznému doloení skladby
dodaných skel
e) zásahy ze strany stavby nerealizované pracovníky spoleènosti GEMAC s.r.o., které mají vliv na koneènou kvalitu
instalaèních prací
4. V pøípadì, e instalaèní práce provádí jiný dodavatel ne spoleènost GEMAC, s.r.o., nelze uznat ádné reklamované vady
z takto provedených instalací.

XI. Veobecná ustanovení
1. Uplatòování práv a odpovìdnosti za vady výrobkù a slueb poskytovaných spoleèností GEMAC, s.r.o. jejím zákazníkùm
se øídí pøíslunými ustanoveními zákona è.40/1964 Sb., obèanského zákoníku, ve znìní pozdìjích pøedpisù, zákona
è. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znìní pozdìjích pøedpisù, jako i zákonem è. 634/1992 Sb., o ochranì spotøebitele,
ve znìní pozdìjích pøedpisù.
2. Pro posouzení toho, který z uvedených právních pøedpisù je nutno na prùbìh reklamaèního procesu aplikovat, je vdy
rozhodný typ konkrétní smlouvy uzavøené se zákazníkem (kupní smlouva èi smlouva o dílo podle obèanského nebo
obchodního zákoníku). Zákon na ochranu spotøebitele se vak aplikuje na kadou reklamaci z obchodní situace, pokud
zákazníkem byla fyzická èi právnická osoba nakupující výrobky a sluby od spoleènosti GEMAC, s.r.o. za jiným úèelem
ne za úèelem podnikání s nimi.

XII. Závìreèná ustanovení
1. Tento reklamaèní øád spoleènosti GEMAC, s.r.o. nabyl úèinnosti dnem 1. 10. 2009.
2. Tento reklamaèní øád zavazuje vechny zamìstnance spoleènosti GEMAC, s.r.o. i vechna obchodní zastoupení èi
autorizované prodejce spoleènosti GEMAC, s.r.o. Poèínaje dnem jeho úèinnosti zanikají vekerá pøedchozí ustanovení
a zvyklosti uplatòované pøi vyøizování reklamací, nejsou-li souèástí øádnì uzavøených smluv mezi zákazníkem a spoleèností
GEMAC, s.r.o.
3. Ustanovení tohoto reklamaèního øádu lze mìnit a doplòovat v souladu se zákony uvedenými v ustanovení jeho èlánku
XI odst.1.
4. Tento reklamaèní øád byl øádnì schválen vedením spoleènosti GEMAC, s.r.o.
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ZÁRUÈNÍ A SERVISNÍ LIST
Èíslo zakázky:

Razítko a podpis:

Datum montáe oken:

den mìsíc

rok

Montá provedl:

jméno a pøíjmení

Datum montáe doplòkù:

den mìsíc

rok

Montá provedl:

jméno a pøíjmení

SERVISNÍ ZÁSAHY
Datum

den mìsíc

Popis servisní opravy

Razítko a podpis

Popis servisní opravy

Razítko a podpis

Popis servisní opravy

Razítko a podpis

Popis servisní opravy

Razítko a podpis

Popis servisní opravy

Razítko a podpis

rok

Èíslo:
Datum

den mìsíc

rok

Èíslo:
Datum

den mìsíc

rok

Èíslo:
Datum

den mìsíc

rok

Èíslo:
Datum

den mìsíc

rok

Èíslo:
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