MACO záruka na funkčnosť

10-ročná záruka na funkčnosť
pre dverové závesy MACO-PRO-DOOR
Firma Mayer & Co Beschläge GmbH, 5020 Salzburg, Alpenstraße 173,
Österreich/Rakúsko poskytuje pre dverové zvesy MACO-PRO-DOOR nad
rámec zákonnej záruky záruku na funkčnosť desať rokov, počínajúc dátumom
vystavenia faktúry za kovanie.
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Záruka platí výlučne pre spracovateľov dverových závesov MACO-PRO-DOOR.
PRÍPAD SPADAJÚCI POD ZÁRUKU
Záruka sa vzťahuje na funkciu mechanických dverových závesov
MACO-PRO-DOOR a zahŕňa všetky nedostatky, ktoré je možné preukázateľne
odvodiť z chýb výroby a materiálu. Prípad spadajúci pod záruku nastane vtedy,
keď funkcia závesov dverí pri používaní podľa určenia a dodržiavaní
všetkých záručných podmienok nie je viac možná.
PRÍPAD NESPADAJÚCI POD ZÁRUKU
Pokiaľ ide pri dverových závesoch MACO-PRO-DOOR o elektromechanické
systémy kovania. Pod elektromechanickými systémami kovania je možné
chápať zvlášť elektrické, elektronické a magnetické konštrukčné diely, ako aj
ich mechanické konštrukčné diely kovania.
ZÁRUČNÉ VÝKONY
–	B ezplatná náhradná dodávka chybného dielu, resp. dodávka dielu s
rovnakou funkciou
– Ďalšie náhrady nákladov zo strany firmy MACO sú vylúčené.
Záručné podmienky na zadnej strane
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10-ročná záruka na funkčnosť
pre dverové závesy MACO-PRO-DOOR
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
– Dodržanie všetkých zadaní a pokynov k spracovaniu firmy MACO
– Preukázateľne odborná montáž dverí
– Preukázateľné splnenie všetkých inštrukčných povinností voči koncovému používateľovi
– Používanie v súlade s účelom podľa katalógov špecifických pre produkt firmy MACO
–	Preukázateľná údržba (prostredníctvom záručného dokladu spracovateľa) správnej
funkcie a nastavenie závesov dverí prostredníctvom odborného podniku
– Zostava kovania pozostáva výlučne z kovaní MACO
– Včasná výmena opotrebovaných dielov
– Spätná zásielka reklamovaných dielov, ako aj originálnej faktúry
VYLÚČENIE ZÁRUKY
–	Elektromechanické systémy kovania (pozri prednú stranu odsek
„Prípad nespadajúci pod záruku“)
–	Funkčná porucha v dôsledku chýb na dvernom systéme
(napr. skrivenie, chyba montáže, prepätia)
–	Funkčná porucha v dôsledku škôd na závese dverí, ktoré vznikli chemickými alebo
mechanickými zásahmi alebo neodborným používaním
– Funkčná porucha v dôsledku korózie
– Neodborná manipulácia, skladovanie, resp. preprava
– Nevhodné a neodborné používanie
– Používanie agresívnych, resp. abrazívnych čistiacich prostriedkov
– Prirodzené opotrebovanie, znečistenie alebo usadeniny soli
– Diely kovania, ktoré sa používajú vo verejnom a komerčnom sektore
– Zmeny alebo vlastné opravy
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