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POSKYTUJE GARANCI NA KVALITU FASÁDNÍCH CIHEL STAVOBLOCK
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        PO DOBU 50 LET

Společnost STAVOBLOCK system, s.r.o. během uvedené doby garantuje kvalitu vyráběných fasádních cihel Stavoblock, 
neboť tento výrobek představuje dlouhodobou investici do majetku vlastníka objektu. Fasádní obklad Stavoblock tak 
vysoce účinně přispívá k ochranně a zhodnocení Vaší nemovitosti. Po uvedenou dobu společnost STAVOBLOCK system, 
s.r.o. garantuje, že výrobek Stavoblock bude prostý níže jmenovaných vad materiálu při obvyklém užívání a s ohledem 
na jeho stáří bude mít prokazatelné vlastnosti ES prohlášení o vlastnostech podle nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 305/2011. Odpovědnost společnosti STAVOBLOCK system, s.r.o. za případné vady v zákonné dvouleté 
záruční době se řídí Všeobecnými dodacími a platebními podmínkami firmy STAVOBLOCK system, s.r.o. a občanským 
zákoníkem. 
Padesátiletá (50) omezená garance:
Společnost STAVOBLOCK system, s.r.o. ke svému závazku dodat Vám kvalitní výrobek ručí za kvalitu fasádních cihel 
Stavoblock po dobu 50 let od data zakoupení a to za podmínek jím daných. Tato garance je přenosná a platná i pro 
další majitele nemovitosti a to v případě předání této garanční listiny a originálu prodejních dokladů novému majiteli. 
Padesátiletá omezená garance Vám tak zajistí nejlepší kvalitu funkčnosti fasádních cihel Stavoblock spočívající v tom že:
   cihla Stavoblock si zachová vlastní strukturální vzhled a celistvost
    cihla Stavoblock neodmrzne 
   systém z cihel Stavoblock odstraní vzlínající vlhkosti ve zdivu
    cihla Stavoblock ochrání Vaši nemovitost proti extrémním výkyvům počasí
Tato exkluzivní garance kvality a funkčnosti splňuje příslušné české normy, které zaručují dlouhodobou ochranu spotřebitele.

Podmínky pro uplatnění a rozsah garance:
Tato garance jako dodatek k ostatním zákonným garancím, které jsou nabízeny 
subdodavateli a stavebními firmami se vztahuje na použití cihel Stavoblock při re-
konstrukcích i novostavbách. Na základě této garance mohou být uplatňovány 
garance za předpokladu současného předložení dokladu o nákupu, dodacího listu, 
dokladu o plné úhradě a instalačními instrukcemi. Tento požadavek se vztahuje 
i na případného dalšího majitele nemovitosti. Tato garance bude uznána pouze 
tehdy, jestli-že majitel nemovitosti umožní pracovníkům společnosti STAVOBLOCK, 
system s.r.o., jeho zástupcům a znalcům provádět potřebné testy a analýzy jím 
vlastněných cihel. Tato garance se nevztahuje na vady, které vznikly následkem:
      a) posunu základů či stavby
       b) použití stavebních postupů, které nejsou v souladu s řádnými běžnými
           

Po dobu prvních dvou let od data zakoupení betonových cihel Stavoblock smí výrobce STAVOBLOCK system, s.r.o. 
dle vlastního uvážení bezplatně dodat majiteli k výměně nové cihly za vadné cihly, nebo nabídnout jiný způsob vyrovnání.
Po prvních dvou letech od data zakoupení bude odpovědnost výrobce STAVOBLOCK system, s.r.o. sestávat a zahrnovat 
dodávku nových cihel k výměně za vadné cihly nebo nabídku jiného vyrovnání a to pouze dle vlastního uvážení 
do výše limitu původní prodejní ceny, snížené o 2% ročně počínaje třetím rokem od data zakoupení. STAVOBLOCK, 
system s.r.o. neodpovídá za jakékoliv jiné výdaje, které mohou majiteli vzniknout s případnou výměnou vadných cihel. 
Tato garance je platná pouze v případě plné úhrady dodávky.
Jakékoliv nedorozumění nebo spor vztahující se na interpretaci této garance nebo uplatnění této garance, bude pod-
stoupeno nezávislému arbitrovi jmenovaným firmou STAVOBLOCK system, s.r.o. s vyloučením všech soudů. Arbitrovo 
rozhodnutí bude závazné na obou stranách a je bez možnosti odvolání k vyšší instanci či soudu. Strana, která spor 
prohraje, je povinna uhradit veškeré náklady spojené s arbitráží protistraně a arbitrovi.Tato garance je garancí, která 
je nabídnuta firmou STAVOBLOCK system, s.r.o. a je právně nevynutitelná. STAVOBLOCK system, s.r.o. nenabízí 
jiné garance než výše uvedeno.
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             stavebními metodami, s montážním návodem a statickým posudkem výrobce 
          c) použití stavebních postupů neodpovídajících stavebním normám
          d) použití necertifikovaných kotevních materiálů a neoriginálních nosných lišt, 
              nedodaných výrobcem STAVOBLOCK system, s.r.o. 
          e) poškození vandalismem či nehodou
          f)  znečistění způsobeným kyselými dešti, které mohou ovlivnit barvu, strukturu 
              nebo povrch cihel
          g) živelných a přírodních pohrom jako požár, zemětřesení, záplavy, silný vítr, 
              námraza, pád cizího předmětu, apod.
          h) jakoukoliv příčinou nad kterou výrobce STAVOBLOCK system, s.r.o. 
              nemohl mít přímou kontrolu
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