
Záruční podmínky  

Záruční doba výše uvedených výrobku je platná od 1.1.2016 . 

Započetí platnosti záruky 
Záruční doba nabývá platnosti ode dne dodání nebo montáže výrobku. 
Přijetí reklamace  
Přijetí reklamace je možné pouze v písemné podobě s popisem vady, doloženou fotografií vady    
zda-li to typ vady umožňuje a nabývacím dokladem. 
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ROZSAH ZÁRUKY
Záruka KUBESO obsahuje Záruční doba

Střešní okna a montážní doplňky

Střešní okna KUBESO včetně zasklení. Lemování KUBESO. Střešní okno 
OT, IGK, PTP-V, PPP-V. 
Montážní doplňky KUBESO. 

Rozšíření záruky: Při použití hydroizolačního límce KUBESO, zateplovací 
pásky a montáže provedené firmou KUBESO.  

2 roky 

+ 8 let ke stávající

Stínící doplňky a příslušenství

Veškerý sortiment stínících doplňků a ovládacích doplňků. Sítě proti hmyzu. 
Systémy odvodu kouře. Bezpečnostní zámek.

2 roky 

Střešní výlezy

Střešní výlezy do vytápěných prostor. 

Rozšíření záruky: Při použití hydroizolačního límce KUBESO, zateplovací 
pásky a montáže provedené firmou KUBESO.  

2 roky  

+ 3 let ke stávající

Střešní výlezy do nevytápěných prostor. 2 roky

Půdní schody

Veškerý sortiment půdních schodů. 2 roky

Světlovody

Veškerý sortiment světlovodů. 2 roky



Rozsah záruky 
Záruku je možné uplatnit na vady vyplívající z vad materiálu nebo konstrukčních závad. 

Záruka v daném rozsahu je poskytovaná za podmínky, že koncový uživatel prokáže, že příslušné 
vady, závady nebo poškození nevznikla přímo ani nepřímo v důsledku chybné instalace, tj. 
instalace provedené v rozporu s návodem na instalaci nebo (v případě, že takový návod 
neexistuje) v rozporu se správnou řemeslnou technikou, závadné manipulace nebo nesprávného 
užívání, užívání nekompatibilních náhradních dílů nebo příslušenství (např. napájecího zdroje), 
dopravy, instalace nebo jakékoli jiné manipulace, úpravy výrobku nebo jiné vady, závady nebo 
poškození, které nevyplývá z vad materiálu ani výroby ani z konstrukčních závad. 

V případě reklamace snadno vyměnitelných dílů bez nutnosti speciálního nářadí a dovednosti je díl 
zaslán doručovací společností k výměně bez nutnosti přítomnosti servisního technika. 

Záruka se nevztahuje na 
1. barevnou nestálost materiálu způsobenou slunečním zářením, kondenzací vody, nevhodnými     

čistícími přípravky, nebo jakýmikoli jinými okolnostmi s korozívními účinky nebo účinky 
způsobujícími změnu materiálu, 

2. vadnou instalaci způsobenou v rozporu s montážním návodem, nebo v rozporu se správnou 
řemeslnou technikou. Montážní návod je k dispozici na www.kubeso.cz, 

3. vadu způsobenou v rozporu s pokyny pro uživatele které jsou k dispozici na www.kubeso.cz, 
4. změny ke kterým běžně dochází u materiálů, a jsou očekávatelné, 
5. vady způsobené vlivy které není možné ovlivnit (požár, válka, přírodní podmínky, vandalismus, 

vyšší moc, apod.),                

Jan Bednář - KUBESO 
Trnkova 148, 628 00 Brno 
IČO: 12186295 
tel.: 544 234 141, 724 290 630 
kubeso@kubeso.cz, www.kubeso.cz
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