
Selena FM S.A. (dále jen výrobce) poskytuje investorovi 20. letou záruku těsnosti systémů WINS,
jsou-li splněny následující požadavky:

Byl instalován ucelený systém WINS

Prvky systému byly použity v souladu s pokyny výrobce dle následujících dokumentů:
a) Standard těsnění a izolace připojovací spáry 
b) Montážní návod
c) Technické listy příslušných produktů a systémů

Dodavatel systému absolvoval certifikační školení a měl platnou registraci dodavatele systémů WINS

Záruční odpovědnost výrobce
je omezena na částku 150 EUR
za jedno okno s instalovaným
systémem WINS.

V případě závad systému je investor
povinen tuto skutečnost písemně
nahlásit výrobci do 14 dnů ode dne
zjištění závady s uvedením adresy
investice a umožnit zástupci výrobce
provést ověření stavu závady
do 30 dnů ode dne přijetí oznámení
na adrese:
SELENA BOHEMIA s.r.o.,
Masarykova 307,
411 56 Bohušovice nad Ohří

Záruka se nevztahuje na poruchy
nevyplývající z vlastností produktů
a systémů. Zejména způsobené
nesprávným zpracováním, nevhodnou
přípravou podkladu, nesprávnou ochranou
produktů nebo v důsledku použití produktů
v rozporu s doporučeními výrobce.

Záruka rovněž vylučuje mechanické
poškození způsobené pozdějšími
opravami a dodatečnými úpravami
systémů WINS.

Povinnost prokázat, že vzniklo
právo na uplatnění reklamace,
nese investor nebo vlastník nemovitosti.

Dokladem o poskytnutí záruky je
pouze záruční list vydaný společností
Selena na základě poskytnutého
protokolu dodavatele.

Záruka se vztahuje na funkční
vlastnosti, které jsou deklarované
v technických listech produktů
a systémů WINS.

Rozsah záruční ochrany
je omezen na náklady spojené
s dodáním, demontáží a opětovným
sestavením prvků systému WINS
aplikačním technikem
zajištěným výrobcem.

Provedená montáž byla zapsaná do databáze výrobce na základě protokolu poskytnutého
dodavatelem systémů. Zápis obsahuje následující údaje:
a) Adresu investice, počet běžných metrů instalovaného systému, typ použitého systému WINS Fast/Flex/Fix.
b) Seznam produktů použitých při instalaci, čísla jejich šarží s uvedením místa a data nákupu.
c) Jméno a příjmení dodavatele, číslo jeho certifikátu.

Produkty systému byly instalovány před koncem jejich expirace, a nejpozději do 6 měsíců od data jejich nákupu
(doloženo nákupním dokladem).

Selena Bohemia s.r.o.
Na Strži 1702/65, 
140 00 Praha tel.: + 420 416 532 004

infocz@selena.com
www.wins.tytan.com/cz

Garance těsnosti – systémy WINS
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