hlášení o dokončení stavby
Tento formulář prosím kompletně vyplňte do 30 dnů po dokončení stavby
a zašlete jej na následující adresu:
Tremco illbruck s.r.o., Slezská 2526/113, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 296 565 333 | e-mail: prodej@tremco-illbruck.com

Údaje o investorovi:

Údaje o zhotoviteli:

Jméno:

Jméno:

Adresa:

Adresa:

Město:

Město:

PSČ:

PSČ:

Telefon:

Telefon:

E-mail:

E-mail:

Přesný popis stavby:
Místo:
Typ konstrukce:

Datum dokončení:

Přesný popis použitých těsnicích systémových komponentů:
Rozměr:
Barva:
Množství:
Dodavatel:
Datum dodávky:

Datum a podpis

Datum a podpis

investor

zhotovitel

Potvrzení:
Níže podepsaný (zhotovitel) potvrzuje, že výše uvedené systémové těsnicí komponenty pro spáry byly v uvedené stavbě nainstalovány správně a odborně dle technických
návodů pro produkty certifikovaných do systému.

Podmínky 10-ti leté záruky na funkčnost
okenního těsnicího systému
illbruck i3 v řešení:
•
•
•
•
•

interierová a exteriérová okenní fólie + PU pěna
interierová okenní fólie a impregnovaná páska + PU pěna
okenní fólie TwinAktiv + PU pěna
okenní fólie TwinAktiv a impregnovaná páska + PU pěna
okenní systém illmod TRIO+

1. Společnost Tremco illbruck s.r.o. (dále jen výrobce)
přebírá vůči investorovi záruku na těsnost vůči zatékání,
účinné vyplnění okenních spár a vzduchotěsnost okenního
těsnicího systému illbruck i3, který vytvořil a investorem byl
použit.
2. Záruční lhůta činí 10 let a začíná montáží pásek do
stavebního záměru, nejpozději však 6 měsíců po expedici
těsnicích pásek na spáry od prodejce. Termíny dodávky
musejí být výrobci prokázány předložením dodacích listu.
V případě více dodávek pro jednu stavbu je směrodatný
termín první dodávky. Dokončení prací musí být výrobci s
přesným názvem stavby písemně nahlášeno do jednoho
měsíce (viz příloha: Hlášení o dokončení stavby).
3. Záruka předpokládá správnou a odbornou instalaci
vybraných produktu, patřících k okennímu těsnicímu systému illbruck i3, dle technických listu a aplikačních postupu
výrobce pro utěsňování spár v pozemním stavitelství.

4. Záruka je omezena na náklady na dodávku a na demontáž a montáž systémových komponentu a na nezbytné
vedlejší náklady. Odpovědnost za následně způsobené
škody je vyloučena. Předpokladem pro převzetí nákladu je,
že byla škoda způsobena vadným výrobkem, jehož vada
existovala již před dodávkou od výrobce.
5. Nastane-li případ opravňující k uplatnění záruky, je
investor povinen jej ve lhůtě 14 dnu s přesným uvedením
stavby a zhotovitele písemně nahlásit a poskytnout výrobci
příležitost, aby během 30 dnu po doručení sdělení stavbu
prohlédl. Investor musí poskytnout výrobci dostatečnou
možnost pověřit provedením záručních prací firmu, které
důvěřuje.
6. Ze záruky jsou vyloučeny funkční vady, které nezpůsobil výrobce a které vznikly např. v důsledku neodborného
nanesení nátěru nebo nevhodného čištění, resp. ošetřování
povrchu. Záruka je platná pouze tehdy, pokud investor
během uvedené lhůty předá výrobci formulář „Hlášení o
dokončení stavby“ připojený v příloze.

