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30 LET ZÁRUKY NA FUNKČNÍ VLASTNOSTI A MRAZUVZDORNOST
BETONOVÝCH STŘEŠNÍCH TAŠEK BETONPRES.

Společnost Betonpres a.s. poskytuje nad rámec zákonné záruční doby ZÁRUKU 30 LET od data nákupu. 
Záruka se vztahuje na funkční vlastnosti a mrazuvzdornost betonových střešních tašek Betonpres, které by při 
obvyklém používání výrazně snížily odolnost střechy proti pronikání vodních srážek.

Na základě oprávněného uplatnění práv z této záruky budou společností Betonpres a.s. za nefunkční betonové střešní 
tašky dodány bezplatně nové betonové střešní tašky. Oprávněnost uplatnění záruky se posuzuje podle ČSN EN 490 
Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn - Speci�kace výrobku, platné v době dodávky. Místem 
náhradní dodávky je prodejní místo, kde byly střešní tašky zakoupeny, nebo výrobní závod Betonpres a.s.

Pokud nebudou již stejné betonové střešní tašky v nabídce, bude společností Betonpres a.s. poskytnut alternativní 
produkt ve srovnatelné kvalitě.

•  Pokládka střešní krytiny byla provedena odborně dle technických podkladů Betonpres, norem a všeobecně 
platných předpisů v době dodávky, zejména Pravidla pro navrhování a provádění střech vydaná Cechem klempířů, 
pokrývačů a tesařů České republiky. V případě rozporu mezi technickými podklady Betonpres a.s a všeobecně 
platnými předpisy platí přísněji stanovené podmínky.

•  Střešní konstrukce odpovídá statickým požadavkům pro použití krytiny Betonpres.
•  Střešní plášť musí být dostatečně odvětrán, min. 10 ks odvětrávacích tvarovek na 100 m2 plochy střechy.
•  Uplatnění záruky musí být provedeno vždy písemně, neprodleně po zjištění vady s uvedením jejího popisu 

a data pokládky. K uplatnění záruky je potřeba předložit tento záruční list a řádný nákupní doklad o nabytí betonové 
střešní krytiny Betonpres od prodejce nebo zhotovitele.

•  Po písemném uplatnění záruky musí být umožněno provedení místního šetření a odborné posouzení vady 
technikem pověřeným společností Betonpres.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:

PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ ZÁRUKY:

•  Poškození betonových střešních tašek z důvodu chybné montáže a neodborného pohybu osob po střešním plášti.
•  Vady způsobené živelnou pohromou, lomem tašek vlivem tíhy sněhu, neodborným zásahem a nevhodnou manipulací 

nebo skladováním.
•  Poškození betonových střešních tašek způsobené použitím neoriginálního příslušenství.
•  Mechanické poškození betonových střešních tašek a na případné změny povrchu způsobené povětrnostními vlivy, 

které nezhoršují funkční vlastnosti střešních tašek Betonpres.
•  Malé barevné rozdíly a výkvěty, které jsou dle ČSN EN 490 přípustné a nejsou vadou jakosti.

Jakékoliv jiné nároky, které nejsou v tomto záručním listě uvedeny (tj. nárok na bezplatnou dodávku nových 
betonových střešních tašek v počtu nefunkčních betonových střešních tašek Betonpres) jsou vyloučeny. Tato záruka 
zejména nezakládá nároky na náhradu hmotné či jiné škody.

Nároky z vad vzniklých v průběhu zákonné záruční doby se řídí platnými právními předpisy v době dodávky 
a nejsou úpravou podmínek této záruky dotčeny.
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