10 rokov
záruka na funkčnosť
pre vybraté kovania MACO
Spoločnosť Mayer & Co Beschläge GmbH, FN 136280 m, 5020 Salzburg, Alpenstraße 173, Rakúsko (ďalej
len „MACO“) je atraktívnym partnerom pre výrobcov technologicky náročných okenných, dverových
a okenicových systémov i pre partnerov v ďalších súvisiacich odboroch. Spoločnosť MACO kladie veľký
dôraz na kvalitu svojich kovaní a systémov kovania a svoje výrobky podrobuje prísnym skúšobným podmienkam. Kovania MACO sú skúšané na nasledujúcu životnosť resp. počet cyklov:

Norma / normová
trieda

Kovanie

Testovaná životnosť / počet cyklov

MACO-MULTI-MATIC – otváravé a otváravo-sklopné kovania

10.000 kombinovaných cyklov
(sklápanie a otváranie 90 °)

EN 13126-8, tr. H2

MACO-PROTECT – dverové zámky

50.000 cyklov (test západky)
200.000 cyklov (dlhodobý test
západky)
200.000 cyklov

DIN 18251-3, tr. 3

MACO-RAIL-SYSTEMS – posuvno-sklopné kovania

25.000 cyklov

EN 13126-17, tr. 5

MACO-RAIL-SYSTEMS – zdvižno-posuvné kovania

1 5.000 cyklov

EN 13126-16, tr. 4

MACO-RAIL-SYSTEMS – posuvné kovania SL

1 5.000 cyklov

EN 13126-15, tr. 4

MACO-ESPAGS – hranové závory

25.000 cyklov

EN 13126-4, tr. 5

MACO-EMOTION – okenné kľučky

10.000 cyklov

RAL GZ607 / 9

MACO-EMOTION – kľučky pre posuvno-sklopné a zdvižno-posuvné
kovania

25.000 (posuvno-sklopné) a
1 5.000 (zdvižno-posuvné)

EN 13126-17, tr. 5
EN 13126-16, tr. 4

EN 1191 / 12400 tr. 6

Testované počty cyklov odpovedajú pri bežnom používaní resp. bežnom ovládaní okenných a dverových
systémov životnosti v dĺžke približne 10 rokov. Preto poskytuje spoločnosť MACO svojim zákazníkom
na tieto kovania nad rámec zákonnej záruky dobrovoľnú záruku výrobcu za nasledujúcich predpokladov
resp. podmienok, pokiaľ nie sú kovania používané v oblastiach, kde možno predpokladať, že budú uvedené
počty cyklov významne prekročené.
Záručné podmienky na zadnej strane
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1. ZÁRUKA

Záruka MACO platí po dobu 10 rokov od dátumu fakturácie a výhradne v prospech spracovateľov, ktorí vyššie uvedené kovania
zakúpili od spoločnosti MACO a namontovali do nimi vyrobených okenných resp. dverových systémov, nie však voči konečným
spotrebiteľom alebo iným okruhom osôb. Postúpenie záručných nárokov tretím osobám je neprípustné. Tretie osoby preto z
tejto záruky v prospech spracovateľov nemôžu vyvodzovať ani uplatňovať žiadne nároky, a to ani s odvolaním na zmluvu s
ochrannými účinkami v prospech tretích osôb.
Záruka MACO zahŕňa výhradne funkčnosť vyššie uvedených kovaní resp. systémov kovania. Funkčnosť nie je daná vtedy, ak sa
prvky nedajú otvoriť a/alebo zatvoriť, prípadne zaistiť a/alebo odistiť. Pre posúdenie, či je funkčnosť obmedzená a či ide o chybu,
na ktorú sa vzťahuje záruka, je rozhodujúci stav technického vývoja v dobe výroby.
O chybu, na ktorú sa vzťahuje záruka, teda ide, ak sa niektorý prvok v lehote 10 rokov od kúpy (od dátumu fakturácie) niektorého
z vyššie uvedených kovaní resp. systémov kovania MACO spracovateľom pri dodržaní nasledujúcich záručných predpokladov a
výluk už nedá otvoriť resp. zatvoriť.

2. UPLATNENIE ZÁRUKY SPRACOVATEĽOM

Záruku MACO musí spracovateľ písomne uplatniť u spoločnosti MACO v záručnej dobe a do 14 dní od nadobudnutia informácie o
chybe, na ktorú sa vzťahuje záruka, s predložením originálu faktúry a predaním reklamovaných dielov spoločnosti MACO.

3. PLNENIE V PRÍPADE OPRÁVNENEJ REKLAMÁCIE

Ak ide o chybu, na ktorú sa vzťahuje záruka v zmysle týchto záručných podmienok, a nie je daný žiadny dôvod na vylúčenie
záruky podľa bodu 5, poskytne spoločnosť MACO bezplatnú náhradu za chybné kovanie resp. za chybnú časť. Ak je chybná časť
už vyradená zo sortimentu, garantuje spoločnosť MACO bezplatnú náhradu za prinajmenšom rovnocennú časť MACO s rovnakou
funkciou.
Vykonaním záručného plnenia v prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje, ani nevstupuje do platnosti nová
záruka. Zvyšková záručná doba zostávajúca z pôvodnej záručnej doby platí i pre náhradný výrobok.
Záručné plnenie sa obmedzuje na bezplatnú náhradu chybného kovania resp. časti. Plnenie nezahŕňa náklady presahujúce
náhradu časti, ako napríklad dodacie alebo prepravné náklady, náklady na demontáž a montáž častí kovania, náklady na
odstránenie chýb atď. a najmä tiež nezahŕňa náhradu škody ani náhradu nepriamych škôd. Zákonné ustanovenie nie sú týmito
záručnými podmienkami obmedzené v neprospech príjemcu záruky.

4. ZÁRUČNÉ PREDPOKLADY

Záruka MACO sa poskytuje iba pri kumulatívne splnených predpokladoch, že zákazník
a)	používal výrobky v súlade s určením a primerane podľa popisov konkrétnych výrobkov (dostupné v sekcii Na stiahnutie na
adrese www.maco.eu);
b)	rešpektoval a dodržal všetky pokyny na používanie, spracovanie, bezpečnostné pokyny a výstražné upozornenia spoločnosti
MACO i ostatné pokyny podľa návodu na montáž;
c) urobil montáž kovania MACO preukázateľne odborne, prostredníctvom odborných pracovníkov;
d) preukázateľne splnil všetky inštrukčné povinnosti voči konečnému používateľovi;
e)	predložením preukazu údržby alebo záručného preukazu preukázal vykonávanie príslušnej údržby podľa návodov na údržbu
a obsluhu pre konkrétne výrobky MACO;
f) pri spracovaní kovania MACO používal výhradne komponenty MACO;
g)	včas a riadne vymieňal časti podliehajúce opotrebeniu (ako napr. uzávery, nábehy, druhé nožnice, časti na sklápanie a
otváranie, atď.); a
h)	v prípade použitia dreva Accoya* a dreva ošetreného kyselinou (napr. dub, tík, smrekovec) použil výhradne kovanie
4safecoating TRICOAT-PLUS alebo kovanie TRICOAT-PLUS.

5. VYLÚČENIE ZÁRUKY

Zo záruky MACO sú vyňaté
a)	elektromechanické systémy kovania, ako napr. elektrické, elektronické a magnetické časti ako aj ich mechanické časti kovania;
b)	poruchy funkčnosti, súvisiace s poškodením kovania, ku ktorému prišlo pôsobením chemických alebo mechanických vplyvov,
pôsobením korózie alebo vplyvom nesprávneho používania;
c) časti kovania MACO, ktoré boli namontované v kombinácii s časťami kovania iných výrobcov; a okrem toho
d) kovania, ktoré boli nesprávne skladované alebo transportované.

6. APLIKOVATEĽNÉ PRÁVO, MIESTO PLNENIA, SÚDNA PRÍSLUŠNOSŤ

Platí rakúske právo s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) zo dňa 11. 4. 1980. Miestom
plnenia pre záväzky z tejto záruky je 5020 Salzburg, Rakúsko. Výlučne príslušným súdom je príslušný súd prichádzajúci do úvahy
podľa vecných kritérií v mieste 5020 Salzburg.

* Registrovaná ochranná známka spoločnosti Titan Wood Limited
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