Příloha k všeobecným obchodním a dodacím podmínkám.

ROZŠÍŘENÝ POZÁRUČNÍ SERVIS PRO URČITÉ SPECIFIKOVANÉ ZBOŽÍ
I. Prohlášení a jeho platnost
1.1 Toto jednostranné prohlášení (dále jen „prohlášení“) obchodní společnosti MEIBES s.r.o. jako prodávajícího
(dále jen „prodávající“) navazuje na Všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen „VODP“), upravující
prodej zboží mezi prodávajícím a jeho zákazníky (dále jen „kupující“), vztahuje se výlučně na určité zboží
nabízené prodávajícím a týká se poskytnutí pozáručního servisu v rozsahu níže specifikovaném na určité
zboží nabízené prodávajícím.
1.2 Prohlášení se stává součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, jejíž předmětem je
prodej a koupě určitého zboží, a platí v plném rozsahu pouze za předpokladu, že prodávající učiní toto
prohlášení vůči kupujícímu, tzn. kupující byl prodávajícím s prohlášením seznámen.
1.3 Prohlášení je platné od 1.4. 2006. Prodávající je oprávněn prohlášení jednostranně změnit či zrušit.
Změněné prohlášení se vztahuje na vztahy prodávajícího a kupujících uzavřené po dni účinnosti změněného
prohlášení.
II. Zboží
2.1 Určitým zbožím se v prohlášení rozumí pouze a toliko ty výrobky nabízené prodávajícím, které jsou uvedeny
a specifikovány výslovně v tomto prohlášení. Na jiné výrobky nabízené prodávajícím se toto prohlášení
nevztahuje.
III. Délka a rozsah pozáručního servisu
3.1 Ve smyslu čl. VIII. odst. 8.3 VODP poskytuje prodávající kupujícím záruku za jakost jím dodávaného zboží
v délce 2 let. Nad rámec této záruky za jakost poskytuje tímto prohlášením prodávající kupujícím na určité
zboží pozáruční servis v níže specifikovaném rozsahu, a to v délce 3 let, nebude-li prodávajícím
v konkrétním případě u určitého zboží stanoveno jinak.
3.2 Pozáruční servis navazuje bezprostředně na záruční dobu za jakost, počíná tedy běžet dnem následujícím
bezprostředně po dni, k němuž uplynula záruční doba za jakost v délce 2 let.
3.3 V případě vady určitého zboží, která se vyskytne po uplynutí stanovené záruky za jakost, poskytne
prodávající kupujícímu pozáruční servis spočívající pouze a jen v nahrazení vadného určitého zboží za zboží
nové stejného nebo podobného druhu, ledaže se prodávající a kupující dohodnou v konkrétním případě
jinak.
3.4 Kupující je povinen podat prodávajícímu zprávu o případných vadách určitého zboží neprodleně po tom, kdy
vady zjistil, nejpozději však do konce doby, na kterou je poskytován pozáruční servis. Pozáruční servis
probíhá výhradně v místě sídla prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo kontroly stavu určitého zboží
přímo na místě zjištění vady.
3.5 Kupující v rámci pozáručního servisu nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů spojených s výměnou
vadného určitého zboží za zboží nové stejného nebo podobného druhu, tj. prodávající poskytuje pozáruční
servis kupujícím pouze formou nahrazení vadného určitého zboží za nové zboží stejného nebo podobného
druhu. Náklady spojené s demontáží, dopravou a následnou montáží (jakož i jakékoliv další související
náklady) nového zboží poskytnutého v rámci pozáručního servisu nese výhradně kupující.
IV. Specifikace určitého zboží
Prohlášení prodávajícího se vztahuje na následující jeho výrobky a produkty:
Stabilizátory kvality otopné soustavy MH Victaulic
Velké rozdělovače Victaulic
Hadice MEIFLEX – oplet nerez
Nerezové ohebné trubky INOFLEX
Plynové hadice FLEXIGAS
Armatury Seppelfricke
PM3 regulátor stanic LOGOtherm
Zásobníky HUCH

MEIBES s.r.o.
K Bílému vrchu 2978/5, 193 00 Praha 9

