ZÁRUČNÍ LIST

STŘEŠNÍ KRYTINA společnosti KM Beta a.s.
Společnost KM Beta, a.s., poskytuje nad rámec zákonné záruční doby kupujícímu:
Vlastník nemovitosti — jméno/společnost: ...............................................................................................................
Katastrální území: 1) .............................................................................................. Parcelní číslo: 1) ...........................
Ulice: .................................................................. Číslo popisné: .......................... Obec: .............................................
Číslo faktury KM Beta a.s.: ...........................................................................................................................................
Sériová čísla palet základních tašek: ..........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Druh krytiny: .................................................. Povrchová úprava: ................................. Barva: ...............................
Pokládku krytiny provedl: ................................................................................................... IČO: ................................
Telefon: .............................................. E-mail: ................................................... Datum položení: ...............................
splněny podmínky pro získání záruky 15 let na funkčnost střešního systému KM BETA.
1)

Není-li dosud ulice a č.p. přiděleno.

50 let záruka na betonové střešní tašky
Kvalita betonových střešních tašek vyráběných společností KM Beta a.s., odpovídá normě ČSN EN 490. Záruku
50 let poskytujeme na únosnost, prosákavost a mrazuvzdornost. Platnost 50 let záruky začíná datem podpisu
předávacího protokolu na Vaší střeše nebo po 3 letech od data výroby střešní krytiny podle toho, která událost
nastane dříve. Vztahuje se na vady, které prokazatelně vznikly následky mrazu, jako vada materiálu a tím
byla snížena odolnost střechy proti vnikání dešťové vody. Na základě uplatnění práv ze záruky na tuto vadu
betonové střešní tašky KM BETA bude společností KM Beta, bezplatně dodána nová střešní krytina KM BETA
v počtu, který odpovídá zjištěnému rozsahu poškození. V případě, že stejná střešní krytina KM BETA již nebude
v nabídce, vyhrazuje si KM BETA právo poskytnout alternativní produkt ve srovnatelné kvalitě s původní střešní
krytinou.
15 let záruka na funkčnost střešního systému
Společnost KM Beta na systémová řešení střešního pláště poskytuje záruku 15 let.
Na základě oprávněného uplatnění práv ze záruky na funkčnost střešního systému KM BETA bude společností
KM Beta bezplatně dodána náhradní část či prvek střešního systému KM BETA za reklamovanou nefunkční část
či prvek střešního systému KM BETA.
Rozsah záruk
Jiné nároky, než nároky v tomto záručním listě a v záručních podmínkách společnosti KM Beta a.s., jež tvoří
nedílnou součást záručního listu jsou vyloučené, na základě záruky nevzniká jakýkoliv nárok na náhradu
hmotné či jiné škody. Nároky z vad vzniklých v průběhu zákonné záruční doby se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku a dalšími platnými zákony a nejsou úpravou podmínek této záruky nikterak dotčeny.
KM Beta a.s.
se sídlem Dolní Valy 3739/4, 695 01 Hodonín
IČ 253 16 583, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně
oddíl B, vložka 2134
V Hodoníně dne

Správné řešení pro každou stavbu

Ing. Jaroslav Vogeltanz
ředitel společnosti v. r.

Záruční podmínky společnosti KM Beta a.s.
Na základě dlouholetých zkušeností s výrobou střešní krytiny se společnost KM Beta a. s. (dále jen KM Beta)
zavazuje k poskytnutí záruky 50 let na betonové střešní tašky a 15 let na celý střešní systém. Rozsah záruky
je vymezen dodržením níže uvedených podmínek.
OBECNÉ PODMÍNKY ZÁRUKY
1. V případě uplatnění nároku na záruku musí být KM Beta písemně informována vlastníkem nemovitosti neprodleně po zjištění vady
prostřednictvím fyzické či právnické osoby, která prováděla pokládku střechy, s uvedením popisu vady a místa vzniku vady. K oznámení
a reklamaci je nezbytně nutné přiložit kopii tohoto záručního listu, fakturu o zakoupení zboží, doklad o zaplacení, originál předávacího
protokolu o provedené pokládce střechy, originál listu vlastnického a dalšími prodejními doklady prokazujícími cestu výrobků, nebo zboží
od společnosti KM Beta ke kupujícímu s datem nákupu.
2. Pokud fyzická či právnická osoba, která prováděla pokládku střechy zanikla bez právního nástupce, lze reklamaci provést prostřednictvím
regionálního manažera společnosti KM Beta, který je uveden na webových stránkách této společnosti, kdy je podmínkou předložení
originálu záručního listu, fakturu o zakoupení zboží, doklad o zaplacení, originál předávacího protokolu o provedené pokládce střechy
a originál listu vlastnického.
3. Při změně vlastníka nemovitosti přechází záruka na nového vlastníka bez nutnosti oznámení této změny společnosti KM Beta.
4. Před provedením opravy nefunkční části střechy musí být vlastníkem umožněno společnosti KM Beta danou střechu znalecky posoudit.
Vlastník není oprávněn provést opravu reklamované vady dříve, než obdrží vyjádření společnosti KM Beta. Pokud kupující provede
opravu bez toho, aniž by obdržel vyjádření společnosti KM Beta, záruka zaniká.
5. Záruka poskytnutá KM Beta se vztahuje výlučně na střechy nemovitostí s úplnou pokrývkou betonovými střešními taškami KM BETA
a příslušenstvím KM BETA nacházející se na území České republiky.
PROVEDENÍ REALIZAČNÍCH PRACÍ
Při zhotovení střešního pláště musí být současně dodrženy tyto podmínky:
1. Všechny související platné zákony a normy, především Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 268/2009 Sb., ČSN 73 1901:2011,
ČSN 73 0540-2:2011, ČSN 73 3610:2008 ve znění pozdějších úprav a doplňků.
2. Všeobecně platné technické předpisy.
3. Pravidla pro navrhování a provádění střech vydaná Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky (2. upravené vydání 2014
ve znění pozdějších úprav a doplňků).
4. Technické podklady společnosti KM Beta v aktuálním znění.
V případě rozporu mezi technickými podklady společnosti KM Beta a Pravidly pro navrhování a provádění střech, mají přednost technické
podklady společnosti KM Beta. V ostatních případech rozporu mezi uvedenými podmínkami, pravidly a podklady společnosti, platí nejpřísněji
stanovené podmínky z výše uvedených bodů.
Záruka platí pro střechu, která byla zhotovena z betonových střešních tašek z nabídky společnosti KM Beta a u které je zajištěno
dostatečné odvětrání střechy – tzn. minimálně 10 ks odvětrávacích tašek na 100 m2 plochy střechy, u modelu KMB ROTA minimálně 20 ks
odvětrávacích tašek na 100 m2 plochy stěny.
DALŠÍ PODMÍNKY PRO VZNIK NÁROKU NA UPLATNĚNÍ ZÁRUKY
Nárok na záruku nevzniká v následujících případech:
1. Poškození střešních tašek, které je přímo či nepřímo způsobeno selháním spodní konstrukce, především krovu nebo sedáním
či deformací stavebního základu.
2. Poškození střešních tašek z důvodu chybné montáže, nevhodným skladováním, neodborným zacházení a především neodbornou chůzí
po střeše.
3. Poškození střešních tašek z důvodu neodborného pokrytí střechy, které je v rozporu s pravidly stanovenými výše (v bodu provedení
realizačních prací).
4. Poškození střešních tašek způsobené mechanickými či chemickými vlivy.
5. Poškození střešních tašek způsobené použitím neoriginálního příslušenství.
6. Mechanického poškození střešních tašek a případné změny povrchu způsobené povětrnostními vlivy, které nezhoršují užitné vlastnosti
střešních tašek, a na malé barevné rozdíly a výkvěty, jež jsou dle ČSN EN 490 přípustné a nejsou vadou jakosti.
7. Poškození střešních tašek zemětřesením, povodní, zaplavením, požárem, bleskem, krupobitím, tíhou zmrzlého sněhu, explozemi, pádem
letících těles, jejich částí nebo nákladu, vichřice (o rychlosti vyšší než 75 km/h), sesuvem půdy, lavinou, zřícením skal, poškození
způsobená vyšší mocí a poškození způsobená událostmi a jevy, proti kterým se lze ke dni zhotovení střechy v rámci standardního
pojištění budov pojistit.
8. Pokud pokládku střešních tašek a společných prvků prováděl, podílel se na ní nebo po dokončení do střechy zasahoval pokrývač
nebo osoba, která není smluvním partnerem společnosti KM Beta.
9. Pokud střecha nebyla vlastníkovi předána nebo vlastník neuhradil své závazky vůči dodavateli nebo zhotoviteli střechy.
10. Pokud vlastník neoznámil vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl.
PODMÍNKY PRO VZNIK NÁROKU NA UPLATNĚNÍ ZÁRUKY 15 LET NA FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU KM BETA
Pro získání záruky 15 let musí být splněny veškeré výše uvedené podmínky záruky a současně ve střeše nesmí chybět:
1. Doplňková hydroizolační vrstva (střešní fólie KM BETA 150, okapnice, těsnící páska pod kontralatěmi).
a nároží BETA Rol celoměděný nebo univerzální pás hřebene a nároží Al Rol).
2. Hřeben a nároží (hřebenáč, příchytky hřebenáče, hřebenové ucpávky, držáky hřebenových a nárožních latí, univerzální pás hřebene
3. Úžlabí (pás úžlabí, těsnící lišta úžlabí).
4. Větrání střechy (větrací tašky, větrací mřížka, ochranný pás proti ptákům).
5. Pohyb po střeše (nášlapné tašky, nášlapné rošty).
6. Ochrana proti sesuvu sněhu (nejméně jedno z řešení – protisněhové tašky, protisněhové háky, držáky mříží sněholamu a mříž sněholamu,
hák na dřevěnou kulatinu).
7. Prosvětlení střechy (střešní okno KMB BETA/KMB HODONKA/KMB ROTA nebo střešní okno výstupní KMB BETA).
8. Prostupy (zásadně betonové prostupové tašky KM BETA – anténní, odvětrávací včetně hydroizolačního prostupového kroužku,
odkouření turbokotle, prostupová, kabelových prostupů, hadicových prostupů, odvodňovací).
9. Hromosvody (hromosvodové tašky a hřebenáče).
10. Kolektory (kolektorová taška).
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