
 

Záruka Radek Sadil pro okenní parapetní desky série ParapetRS 
 

Bez omezení ujednání uvedených níže, závady týkající se uvedených parapetních desek firmy Radek 
Sadil budou kryty u PVC fólií 2 letou zárukou a u ALFA a RENOLITOVÝCH fólií 5ti letou zárukou začínající 
datem faktury za parapetní desky dodané firmou Radek Sadil autorizovanému prodejci nebo 
stavebnímu podnikateli. 

Radek Sadil musí být neprodleně informován o každé závadě písemně a ne později, než 8 dnů od jejího 
zjištění. Kopie faktury prokazující dodávku zmíněných parapetů musí být přiložena ke zprávě 
(reklamačnímu protokolu). 

Radek Sadil zaručuje, že parapetní desky nebudou praskat, nezrezaví, budou stálobarevné, a že se fólie 
nebude oddělovat. Záruka na přilnavost fólie platí pouze pro dodanou délku zmenšenou o prvních a 
posledních 5cm. 

Radek Sadil nicméně neponese zodpovědnost za inter alia: 

• Poškození způsobené špatnou údržbou, nevhodnými prostředky údržby nebo vzdušným 
znečištěním. 

• Poškození způsobené přímo nebo nepřímo nevhodným použitím parapetních desek, nebo 
např. nevhodným skladováním (např. venku atd.) nebo manipulací, nárazy nebo poškrábáním 
jako důsledku instalace, vandalismu atd. 

• Důsledky abnormálního zatížení. 
• Nečistoty, které můžou být odstraněny vhodnou anebo pravidelnou údržbou. 
• Poškození způsobené přímo nebo nepřímo opravami parapetních desek třetími stranami. 
• Poškození způsobené použitím výrobků, které nejsou určeny, aby se dostaly s parapetními 

deskami do kontaktu. 
• Poškození přímo nebo nepřímo způsobené nepředvídatelnými jevy anebo vyšší moci nebo 

přímým vystavením zdrojů tepla nebo ultrafialového záření, nebo explozím atd. (tento seznam 
není konečný). 

Radek Sadil nemůže být brán k odpovědnosti za žádné přímé nebo následné poškození způsobené 
zcela nebo částečně závadami jakýchkoliv dodaných parapetních desek. 

Tuto záruku lze uplatnit pouze tehdy, pokud bylo firmě Radek Sadil umožněno zkontrolovat a 
prozkoumat závady a poškození zmíněných parapetních desek a jejich možné příčiny. 

Tuto záruku lze uplatňovat pouze pro poškození viditelná okem a ze vzdálenosti jednoho metru a 
pokud byly parapety instalovány podle současných předpisů týkajících se takových parapetních desek. 
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