Pravidla EUROZáruka+
+1 rok nebo +3 roky

1.

EUROZáruka+ je to prodloužení servisní ochrany pro okna PVC v plném rozsahu dle podmínek EUROZáruky
EUROCOLOR Sp. z o.o.

2.

Realizuje se pouze u potvrzených oprávněných reklamací oznámených v souladu s reklamační procedurou
EUROCOLOR. Zakládá se na zajištění výrobcem EUROCOLOR nových dílů. Výměnu (opravu) zajišťuje servis obchodního
partnera nebo servis výrobce (týká se individuálních zákazníků, kteří koupili přímo u výrobce).

3. Dostupná ve firemních vzorkových prodejnách a partnerských vzrokových prodejnách EUROCOLOR.
4. Vztahuje se na okna vyrobené z PVC a RAU-FIPRO® v systémech 80 mm - modely: Rehau Synego 80, Rehau Geneo
86, Schüco Livio 82, Veka Vigo 82.

5.

EUROZáruka+ platí pro obdélníková plastová okna, vybavená standardními součástí dostupnými v programu
STOLCAD a s popisem „Záruka OK”. V případě kdy EUROZáruka+ bude zadaná do okna, které nesplňuje výše uvedené
podmínky platí základní pravidla EUROZáruky EUROCOLOR.

6. EUROZáruka+ platí po ukončení standardní záruční doby určené v EUROZáruce, která na výše uvedené výrobky platí
5 let.

7. Potvrzením nákupu EUROzáruky+ je kopie potvrzení objednávky z výrobního programu EUROCOLOR - STOLCAD (pdf,
sken, tisk) s uvedenými parametry prodloužené záruky.

8. EUROZáruka+ je placená ochrana, kterou lze koupit ve dvou variantech:

A. EUROZáruka +1 - Záruka prodloužená o 1 rok

Akční cena (do 31.12.2021): 20 PLN bez DPH - rabat / ks. okna

B. EUROZáruka +3 - Záruka prodloužená o 3 roky
Akční cena (do 31.12.2021): 40 PLN bez DPH – rabat / ks. okna.

9.

EUROZáruka+ platí pro objednávky, které jsou určené pro rodinné domy (Individuální klient). Neplatí pro okna
namontované pro komerční použití pro tzv. Objektové a developerské objednávky.

10. Ve všech jiných případech platí podmínky EUROZáruky EUROCOLOR.
11.

Ostatní podmínky, které nejsou určené ve výše uvedených pravidlech určují Všeobecné podmínky spolupráce,
Všeobecné technické podmínky, Obchodní smlouvy a/nebo EUROZáruka, kterých autorem je EUROCOLOR Sp. z o.o.
Více na www.eurocolor.com.pl/eurozaruka-plus
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