
Záruèní podmínky FRIGOMONT a.s.

I. Tyto záruèní podmínky jsou platné pro všechny odbìratele FRIGOMONT a.s.

II. Prodávající je povinen vydat doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby s uvedením data prodeje výrobku nebo 
 o poskytnutí služby. Na dokladu musí byt uvedeno o jaký výrobek nebo službu se jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán nebo 

služba poskytnuta, spolu s identifikaèními údaji prodávajícího obsahující obchodní název firmy, sídlo, identifikaèní èíslo a dále 
identifikaèní údaje kupujícího (jméno a pøíjmení, pøípadnì obchodní název, adresa, IÈ. Tento doklad je vhodné uschovat pro 
pøípadné uplatnìní reklamace.

III.           Prodávající poskytuje záruky na:

IV.          Záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady a vady materiálu vzniklé prokazatelnì v prùbìhu platné záruèní doby.

V. Záruka se nevztahuje na opotøebení vìcí zpùsobené jejím obvyklým užíváním a dále:

·Na vady zpùsobené mechanickým poškozením výrobku, které nastalo v prùbìhu manipulace s výrobkem, jeho nesprávným 
skladováním, v prùbìhu montáže, nesprávným použitím, špatnou mechanickou ochranou výrobku v prùbìhu životnosti.

·Na škody vzniklé v dùsledku živelné katastrofy napø. zemìtøesení a jeho dùsledky, nestandardní meteorologické jevy a jejich 
dùsledky, váleèné konflikty a jejich projevy), povìtrnostních vlivù, násilného poškození

·Na škody vzniklé v dùsledku požáru
·Na poškození vìcí pøi pøepravì (v pøípadì vlastní pøepravy); v pøípadì pøepravy externí dodavatelskou službou je nezbytné 

provést kontrolu zjevných vad a poškození ještì v pøítomnosti dopravce.
·Pokud  vìc není skladována podle pravidel a návodu prodávajícího (resp. Výrobce)
·Na vady nebo poškození vzniklé špatnou a neodbornou obsluhou nebo provozováním v nesouladu s technologickými postupy 

prodávajícího, nedostateènou údržbou a neodpovídajícím èištìním, dále na používání vìci v nevhodném prostøedí
·Pokud byla závada zpùsobena cizími látkami vniklými do zaøízení
·Bylo-li zaøízení pøipojeno na jiné napájecí napìtí nebo jinak nesplòuje podmínky k provozu.
·Neshodují-li se pøi provozu zaøízení skuteèné podmínky s tìmi, které byly poskytnuty jako výchozí pro dimenzování chladící 

technologie.
·V pøípadì neuzavøení a neplnìní servisní smlouvy s dodavatelem
·V pøípadì neplnìní smluvních podmínek
·Záruka se též nevztahuje na pøípady, které jsou ze zákona vyjmuty ze záruèního servisu
·Záruka zaniká, pokud nebyly splnìny další konkrétní podmínky (viz bod 7)  nebo byla vìc používána v rozporu s tìmito 

podmínkami.

VI. V pøípadì, že se po pøevzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruèní dobì vady zboží, mùže kupující uplatnit svou oprávnìnou 
reklamaci. V pøípadì zjištìní závady má kupující povinnost neprodlenì vyhotovit reklamaèní protokol, ke kterému pøiloží 
dokumentaci vady a fotodokumentaci a pøedá jej prodávajícímu k posouzení. Kupující musí prokázat, že se jedná o záruèní 
vadu!
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VII. Záruèní podmínky – rozšíøení nad rámec bodu 5.

Záruèní podmínky pro Chladící technologie

·Musí být splnìny montážní, servisní a provozní podmínky dodavatele
·Chladící jednotky musí mít kolem sebe prostor (volnou plochu) z dùvodu vìtrání – viz Technický list jednotky.
·Zákazník musí vést provozní deník jednotlivého zaøízení, kde budou provádìny záznamy o odborné údržbì. 
·Zaøízení musí být udržováno v èistotì, záruka se nevztahuje na vady zpùsobené neèistotou, zanesením výparníku, 

kondenzátoru èi samotné celkové technologie.
·Záruka se nevztahuje na bìžné opotøebení materiálu, jako jsou filtry, spojky, kontakty stykaèù, stykaèe, ostatní 

elektromateriál apod. (viz podmínky výrobce)
·Jednotky do 5 kW 

- min. 2x roènì musí být zajištìno vyèištìní výparníku a kondenzátoru
- 3x roènì seøízení a kalibrace teplot
- 3x roènì seøízení odtávání a chodu jednotky
- Termíny jednotlivých servisù zajiš�uje provozovatel, dodavatel musí být informován, kdo bude údržbu provádìt.

·Jednotky nad 5 kW 
- musí být uzavøena Servisní a kontrolní smlouva a zajištìno její plnìní ve všech bodech.

Záruèní podmínky pro klempíøské prvky, plechy, sendvièové panely

·Záruka se vztahuje na stejnomìrné chování barevného povrchu pøi stejnomìrném vlivu povìtrnostních podmínek na 
povrchové plochy, dále, že barevné povrstvení nebude praskat (pøièemž nejsou tímto myšleny mikroskopické vlasové 
trhliny, které jsou dány technologií výroby), oprýskávat ani se odlupovat od základního materiálu. Pøedpokládá se, že další 
zpracování, pøepravování, montáž a pøipevòování stavebních dílù se bude provádìt pøimìøeným vhodným zpùsobem bez 
poškození tìchto materiálù. U tvarových dílù musí minimální vnitøní polomìr ohybù odpovídat statickým a normovým 
vlastnostem materiálù.

·Záruka se nevztahuje na koroze a jiné škody, které jsou zpùsobeny jakýmkoli mechanickým poškozením bìhem montáže.
·Záruka se nevztahuje na výrobky a materiály, ze kterých nebyla odstranìna ochranná fólie.
·Záruka platí pøi použití plechù a klempíøských prvkù v bìžném prostøedí. Záruka neplatí pøi použití v korozívním nebo 

agresivním prostøedí, napø. vzduch s velkým obsahem solí, ve stálém styku s vodou, ve styku s chemikáliemi a 
korozívními výpary, ve styku s popely a cementovým prachem, v pøímém styku s mokrým døevem, betonem nebo 
zeminou, ve styku se zvíøecími výkaly, ve styku s mìdí nebo kapalinou vytékající z mìdìných trubek, okapù a ploch.

·Pøedpokladem pro platnost záruky je, že povrchové plochy budou jednou roènì zkontrolovány uživatelem a v pøípadì 
potøeby viditelná poškození pøimìøenì uživatelem odstranìna.

·Záruka neplatí pro povrchy, na kterých se provedly natìraèské úpravy.
·Záruka platí, jestliže se plechy udržují odborným zpùsobem a nahromadìné neèistoty a usazeniny jsou správnì a 

pravidelnì odstraòovány.
·Záruka se mùže uplatnit jen v pøípadì, že poškození se objevily alespoò na 5% povrchu.
·Záruka se nevztahuje na mírné zvlnìní povrchu sendvièových hladkých panelù (do níže uvedené tolerance):

VIII. Ostatní, neuvedené v tchto záruèních podmínkách, se øídí ustanovením a podmínkami samostatných záruèních a technických listù, 
podmínek výrobcù a dodavatelù.
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Reklamaèní øád spoleènosti FRIGOMONT a.s.

I. Obecná odpovìdnost za vady

V souladu s platným øádem Èeské republiky odpovídá spoleènost zákazníkùm za to, že od spoleènosti zakoupený 
výrobek (dále jen „vìc“) je pøi jeho pøevzetí ve shodì s kupní smlouvou, zejména že je bez vad. Shodou s kupní 
smlouvou se pro úèely tohoto reklamaèního øádu rozumí, že vìc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, 
spoleèností popisované a zákazníkem oèekávané, pøípadnì jakost a užitné vlastnosti pro tu kterou vìc obvyklé, že 
odpovídá požadavkùm platných právních pøedpisù, je v  odpovídajícím množství, míøe nebo hmotnosti a že odpovídá 
úèelu, který spoleènost pro použití vìci uvádí nebo pro který se vìc obvykle používá.

II. Odpovìdnost za vady pøi pøevzetí vìci a záruka

1. V pøípadì, že vìc není pøi pøevzetí zákazníkem v souladu s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby spoleènost 
bezplatnì a bez zbyteèného odkladu vìc uvedla do stavu odpovídajícího kupní smlouvì, a to podle požadavku 
kupujícího buï výmìnou vìci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, má zákazník právo požadovat 
pøimìøenou slevu z ceny vìci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí v pøípadì, že zákazník o rozporu vìci s kupní 
smlouvou vìdìl nebo jej sám zpùsobil.

2. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví bìhem pìti dnù ode dne pøevzetí vìci, se považuje za rozpor existující 
již pøi jejím pøevzetí, pokud to neodporuje povaze vìci nebo se neprokáže opak.

III. Reklamaèní øízení

1. Jestliže má zákazník za to, že jim zakoupená vìc má vady, pro které je v rozporu s kupní smlouvou, je oprávnìn vìc 
reklamovat. Rozhodne-li se tak uèinit, je v zájmu objektivity reklamaèního øízení nezbytné uplatnit reklamaci bez 
zbyteèného odkladu, ihned, jakmile se vada objeví. 

2. Místem pro uplatnìní reklamace je sídlo výrobce.
3. O reklamaci bude v pøípadì, že ji zákazník neuplatní písemnì, sepsán zápis, v nìmž bude uvedeno obchodní jméno, 

sídlo a IÈ právnické osoby, dostateènì urèitá specifikace vytýkaných vad a výslovnì uveden nárok, který zákazník 
v rámci reklamace uplatòuje. Tyto údaje nemùže zákazník v prùbìhu reklamaèního øízení jednostrannì mìnit. 
Reklamaci pøi absenci nìkterého z citovaných údaje nelze považovat za øádnou a spoleènost je oprávnìna ji odmítnout.

4. Spoleènost rozhodne o reklamaci ihned a ve složitých pøípadech do tøiceti dnù Do této lhùty se nezapoèítává doba 
pøimìøená podle druhu zboží k odbornému posouzení vady.

IV. Zánik odpovìdnosti za vady, bìh lhùt
         

1. Odpovìdnost za vady vìci, pro kterou platí záruèní doba, zanikne, nebyla-li uplatnìna v záruèní dobì.
2. Doba od uplatnìní práva odpovìdnosti za vady až do doby, kdy kupující po skonèení opravy byl povinen vìc pøevzít, 

se do záruèní doby nepoèítá. Výrobce je povinen vydat zákazníkovi potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, 
jakož i o provedení opravy a dobì jejího trvání.

3. Dojde-li k výmìnì vìcí, zaène bìžet záruèní doba znovu od pøevzetí nové vìci. Totéž platí, dojde-li 
k výmìnì souèástky, na kterou byla záruka poskytnuta.

4. Záruèní doba a životnost výrobku jsou dva rùzné pojmy . Životnost výrobku je dána zpùsobem a intenzitou používání a 
není stejná jako záruèní doba. To znamená, že pøi intenzivním užívání mùže být životnost výrobku kratší než záruèní 
doba. Záruka se nevztahuje na špatné èi chybné urèení výrobku, typu, dodávky  na dané prostøedí nebo úèel výrobku 
zákazníkem. Úèel a urèení jsou dány technickými listy a tabulkami výrobce.
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