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I. VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÉ PODMIENKY 

1.Pagen sp. Z o.o. so sídlom: 32-864 Gnojnik 699, Poľsko (ďalej len „Ručiteľ“), zaručuje, že výrobky 

z PVC a hliníka (ďalej len „výrobok“) a ich komponenty, na ktoré sa vzťahuje táto záruka sú 

vyrobené v súlade s platnými normami a sú vhodné na použitie podľa zamýšľaného použitia  

v obytných a komerčných budovách. 

2. Ručiteľ vyhlasuje, že má príslušné dokumenty týkajúce sa prijatia výrobkov na obchodovanie na 

území členských štátov Európskej únie a zabezpečuje, aby výrobky mali vlastnosti popísané  

v týchto dokumentoch. 

3. Záruka platí iba na území Poľskej republiky. 

4. Ručiteľ zaručuje vysokú kvalitu a efektívne fungovanie výrobkov, pre ktoré bol vydaný tento 

záručný list za predpokladu, že sa budú dodržiavať pokyny uvedené v tomto návode na inštaláciu, 

používanie a údržbu produktu, dostupné na webovej stránke www.pagen.pl.  

5. Záruka sa vzťahuje iba na vady zistené v predmete kúpnej zmluvy, posúdenom iba s odkazom 

na obsah zmluvy a jej príloh, v ktorých sú vždy tieto dokumenty, parametre zakúpeného produktu 

sú definované individuálne. Prezentované v kancelárii v priestoroch ručiteľa šablóny, profily z PVC 

stolárskych a hliníkových konštrukcií slúžia iba na ilustráciu a nepredstavujú referenčný bod na 

posúdenie správnosti produktov. 

6. Zodpovednosť Ručiteľa za chyby produktu nesmie prekročiť hodnotu zakúpeného produktu. 

7. Záruka sa nevzťahuje na povinnosť opraviť škody spôsobené chybami produktu resp z dôvodu 

jeho nespôsobilosti na použitie podľa určenia (ušlý zisk, náklady na opravu, atď.). 

8. Záruka sa nevzťahuje na povinnosť Ručiteľa vykonávať regulačné opatrenia a údržbu popísanú  

v návode na použitie a údržbu. 

II. ZÁRUČNÉ OBDOBIE 

1. Záruka platí po dobu: 

7 rokov- na profile Premium Line, Premium Line Arte, Comfort, Comfort Arte, Eco, Eco Arte 

v oknách otváraných, sklopných a pevných skleneniach, okrem profilov v neobvyklých 

konštrukciách (oblúky, skosy, trojuholníky, kruhy, polkruhy, lichobežníky atď.) na ktoré sa vzťahuje 2 

ročná záručná doba, 

b) 10 rokov- na profil Exlusive Line v oknách otváraných, sklopných a pevných skleneniach, okrem 

profilov v neobvyklých konštrukciách (oblúky, skosy, trojuholníky, kruhy, polkruhy, lichobežníky 

atď.) na ktoré sa vzťahuje 2 ročná záručná doba, 
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c) 5 rokov – pre profily v posuvných systémoch ( okrem bežiaceho systému, pre ktorý je 2 ročná 

záručná doba), 

d) 7 rokov- na zachovania funkčnosti kovania okien Premium Line, Premium Line Arte, Comfort, 

Comfort Arte, Eco, Eco Arte 

e) 10 rokov – na zachovanie funkčnosti hardvéru v oknách Exclusive Line 

f) 2 roky- na údržbu funkcií dverového kovania 

g) 5 rokov- na tesnosť vložiek v skleneniach  

h) 5 rokov – za životnosť plomb 

i) 2 roky – na hliníkové stolárske výrobky 

j) 1 rok – na ďalšie vymeniteľné okenné a dverové doplnky tvoriace samostatnú jednotku (kľučky, 

difúzory, samo uzamikateľné prvky atď. a montážne služby 

2. Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania produktu ( potvrdené príslušným spôsobom), za 

predpokladu, že platba za produkt je plne uhradená. 

3. Záručná doba na diely použité na opravu alebo výmenu produktu v záruke je 12 mesiacov od 

dátumu dokončenia opravy alebo výmeny; toto obdobie nemôže uplynúť skôr ako záručná doba 

uvedená v bode 1 pre produkt, v ktorom sa používajú. 

 4. Táto záruka sa nevzťahuje na chyby produktu a opravu poškodenia, ktoré vzniknú alebo môžu 

vzniknúť v súvislosti s inštaláciou produktu v rozpore s označenými povinnosťami v oddiele IV.1-3. 

5. Vykonanie montáže spôsobom, ktorý znemožňuje prístup k produktu respektíve jej prvkov, má 

za následok vypršanie platnosti tejto záruky  prvkov ku ktorým nie je umožnený prístup a nedajú sa 

opraviť k prvkom spojeným v rozpore s vyššie uvedenou výhradou. 

6. Záruka sa nevzťahuje na : 

a) následky bežného/ prirodzeného opotrebovania, 

b) chyby vzniknuté v dôsledku nesprávneho použitia výrobku, 

c) chyby vzniknuté v súvislosti s inštaláciou, ktoré nie sú v súlade s pokynmi /alebo zásady správnej 

stavebnej praxe vrátane odporúčaní uvedených v tomto záručnom liste, 

d) chyby vzniknuté v súvislosti s vykonaním zmien bez súhlasu Ručiteľa výrobky 

e) vady a poruchy vyplývajúce z nedostatočnej údržby výrobku alebo prevádzky výrobku Ručiteľa 
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e) vady a poruchy vyplývajúce z nedostatočnej údržby výrobku alebo prevádzky výrobku 

v rozpore s pravidlami jeho používania, 

f) vady a chyby vzniknuté nesprávnou, neodbornou obsluhou výrobku, nedbalosť alebo úmyselné 

konanie kupujúceho alebo tretích strán, 

g) vady a poruchy spôsobené vonkajšími faktormi (voda, oheň, soľ, lúhy, kyseliny alebo 

abnormálne poveternostné podmienky), 

h) poruchy a vady vyplývajúce z opráv vykonaných neoprávnenými osobami, 

i) vady a chyby  spôsobené použitím dielov od iných výrobcov bez súhlasu Ručiteľa, 

j) vady a chyby vyplývajúce z odstránenia produktu z pôvodného miesta montáže a nainštalovanie 

v inom mieste, 

k) izolačné defekty skla v dôsledku fyzikálnych javov, ako sú: interferencia svetla ( Newtonove 

krúžky, Brewsterove strapce, spontánne praskliny v skle spojené s expanziou), 

l)prijateľné chyby profilu (poškodenie, škrabance) neviditeľné za denného svetla od 3 m zvonka a 2 

m z vnútra, 

m) prijateľné chyby izolačného skla (pozri oddiel II.9), 

n) fenomén kondenzácie vodných pár spôsobený veľkými rozdielmi vlhkosti v miestnosti a vonku 

a pri vysokých teplotných amplitúdach časových intervalov, 

o) znečistenie okien, kovania a profilou maltou, farbami, nečistotami, vápnom, sadrou atď., p) 

poruchy z udalostí v dôsledku vyššej moci (hurikán, povodeň, úder nlesku a pod.). 

7. Vzhľadom na technológiu výroby sietí proti komárom, ktoré sú súčasťou doplnkového 

vybavenia, záruka sa nevzťahuje na deformácie tesnení, drobné škrabance na profiloch, rámoch 

a krídlach alebo iné škody spôsobené použitím, zostavením alebo demontážou komponentov- 

dodatočné vybavenie na spracovanie dreva, ktoré je výsledkom bežného používania dreva, 

a prvky jeho doplnkového vybavenia. 

8. Ak zákazník zakúpil moskytiéry od Ručiteľa, po každej instalácii alebo demontáži je zákazník 

povinný skontrolovať správne funkovanie stolárstva a siete proti komárom. Ručiteľ nezodpovedá 

zákazníkovi ani tretím stranám za žiadne škody vzniknuté v dôsledku odpojenia moskytiéry od 

dreva.  

9. Pokiaľ ide o klenené prvky, hodnotí sa zhoda produktu s normami vo vzťahu k požiadavkám 

a parametrom uvedeným v PN-EN 1279-1: 2018. 
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1.Pagen sp. Z o.o. so sídlom: 32-864 Gnojnik 699, Poľsko (ďalej len „Ručiteľ“), zaručuje, že výrobky 

z PVC a hliníka (ďalej len „výrobok“) a ich komponenty, na ktoré sa vzťahuje táto záruka sú 

vyrobené v súlade s platnými normami a sú vhodné na použitie podľa zamýšľaného použitia  

v obytných a komerčných budovách. 

2. Ručiteľ vyhlasuje, že má príslušné dokumenty týkajúce sa prijatia výrobkov na obchodovanie na 

území členských štátov Európskej únie a zabezpečuje, aby výrobky mali vlastnosti popísané  

v týchto dokumentoch. 

3. Záruka platí iba na území Poľskej republiky. 

4. Ručiteľ zaručuje vysokú kvalitu a efektívne fungovanie výrobkov, pre ktoré bol vydaný tento 

záručný list za predpokladu, že sa budú dodržiavať pokyny uvedené v tomto návode na inštaláciu, 

používanie a údržbu produktu, dostupné na webovej stránke www.pagen.pl. 

5. Záruka sa vzťahuje iba na vady zistené v predmete kúpnej zmluvy, posúdenom iba s odkazom 

na obsah zmluvy a jej príloh, v ktorých sú vždy tieto dokumenty, parametre zakúpeného produktu 

sú definované individuálne. Prezentované v kancelárii v priestoroch ručiteľa šablóny, profily z PVC 

stolárskych a hliníkových konštrukcií slúžia iba na ilustráciu a nepredstavujú referenčný bod na 

posúdenie správnosti produktov. 

6. Zodpovednosť Ručiteľa za chyby produktu nesmie prekročiť hodnotu zakúpeného produktu. 

7. Záruka sa nevzťahuje na povinnosť opraviť škody spôsobené chybami produktu resp z dôvodu 

jeho nespôsobilosti na použitie podľa určenia (ušlý zisk, náklady na opravu, atď.).      

8. Záruka sa nevzťahuje na povinnosť Ručiteľa vykonávať regulačné opatrenia a údržbu popísanú  

v návode na použitie a údržbu. 

5. Pri uplatnení reklamácie v rámci záruky je kupujúci povinný predložiť doklad (umožnenie 

identifikácie zmluvy), na základe ktorej bol produkt zakúpený (kópia zmluvy, kópia faktúry alebo 

faktúry s DPH, kópia preberacieho protokolu). 

6. Reklamácia by mala byť podaná do dvoch mesiacov od dátumu zistenia chyby alebo poruchy 

kupujúcim. Vyššie uvedené sa nevzťahuje na zjavné chyby existujúce v deň uvedenia produktu na 

trh - tieto by mali byť hlásené okamžite, najneskôr do 48 hodín od dátumu vydania produktu.  

Za zjavné chyby zahŕňajúce nedodržanie rozmerov, farieb a mechanického poškodenia, 

škrabance, praskliny atď., zjavná nespôsobilosť na bežné účely, neúplnosť doplnkového 

príslušenstva. Pred podpísaním dokladu o prevzatí kupujúcim je povinný kvantitatívne a kvalitatívne 

skontrolovať výrobky na zjavné chyby. Nepodanie sťažnosti v uvedených termínoch má za 

následok zánik práv Kupujúceho v záruke.  
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7. Na žiadosť Ručiteľa, Kupujúci okamžite sprístupní inzerovaný produkt v mieste, kde sa produkt  

nachádza alebo bude vyrobený a poskytne Ručiteľovi fotografie inzerovaného produktu 

spôsobom, ktorý umožňuje overenie vyhlásenia. 

8. Podnikanie záručných aktivít súvisiacich s overením reklamácie, najmä začiatok kontroly výrobku, 

demontáž výrobku alebo jeho častí za týmto účelom kontrola platnosti žiadosti neznamená 

uznanie reklamácie a nevylučuje tiež možnosť neskoršieho zamietnutia sťažnosti alebo vznesenia 

námietky uplynutia platnosti nárokov Kupujúceho v záruke. 

9. Kupujúci je povinný poskytnúť Ručiteľovi bezplatný prístup k produktu za účelom jeho opráv 

alebo výmeny za nový alebo jeho prispôsobenie na iné použitie podľa svojho bežného účelu. Ak 

je produkt zabudovaný, je kupujúci povinný zabezpečiť prístup k produktu na svoje náklady. Keď je 

produkt nainštalovaný na poschodiach vyšších ako prízemie je kupujúci povinný zabezpečiť na 

svoje náklady výťah alebo lešenie umožňujúce voľný prístup a v súlade s predpismi o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci. 

V. SPORNÉ ZÁLEŽITOSTI 

1. V prípade sporu týkajúceho sa rozsahu záručnej zodpovednosti Ručiteľa môže ktorákoľvek zo 

strán postúpiť ocenenie nezávislému odborníkovi dohodnutému s druhou stranou. Strany zaväzuje 

rešpektovať výsledky odborných znalostí vykonaných v takom prípade. 

2. Ručiteľ znáša náklady na odborné znalosti uvedené v písme 1 iba ak v znaleckom posudku bolo 

preukázané, že na zistené chyby alebo poruchy sa vzťahuje záruka. 

3. V prípade neoprávnenej reklamácie je Kupujúci povinný pokryť všetky výsledné náklady. 

4. Aj v tomto prípade platí voľba spôsobu vybavenia reklamácie záruka patrí Ručiteľovi. Ručiteľ nie 

je viazaný žiadnymi návrhmi a usmerneniami zahrnuté v znaleckom posudku. 

VI. ĎALŠIE INFORMÁCIE 

1. Podrobné informácie o doprave, skladovaní, inštalácii, použití a údržbe nájdete v Príručke na 

inštaláciu, používanie a údržbu, ktorá je k dispozícii na webovej stránke www.pagen.pl      

2. Inštalácia by sa mala vykonávať v súlade so zásadami správnej stavebnej praxe, odporúča sa ju 

poveriť špecializovanej spoločnosti zaoberajúcej sa montážou okenných rámov. Montážna 

spoločnosť je zodpovedný za použitie správnych materiálov na montáž. 

3. KUPUJÚCI SI MUSÍ PREČÍTAŤ NÁVOD NA INŠTALÁCIU, POUŽITIE A ÚDRŽBU KTORÁ JE K 

DISPOZÍCII NA WEBOVÝCH STRÁNKACH www.pagen.pl  A V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK 

POCHYBNOSTÍ, ŽIADAŤ O PORADENSTVO V OBLASTI PREDAJA, NA MIESTE, KDE KÚPIL 

VÝROBOK. 

http://www.pagen.pl/
http://www.pagen.pl/
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4. TÁTO ZÁRUKA NEVYLUČUJE ALEBO NEOBMEDZUJE PRÁVA KUPUJÚCEHO VYPLÝVAJÚCE  

Z NEZHODY VÝROBKU SO ZMLUVOU (ZÁRUKA NA VADY PRODUKTU). 

 

 

 

 

Pečiatka, dátum a podpis predávajúceho  

 

VYHLASUJEM, ŽE SOM SI PREČÍTAL TIETO ZÁRUČNÉ PODMIENKY, KTORÝM ROZUMEM  

A AKCEPTUJEM ICH OBSAH 

 

 

 

 

Čitateľný podpis kupujúceho  

 


