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Obchodné podmienky
spoločnosti WAGNER SERVICECENTRUM s.r.o., Prešov
platné pre závody Košice a Medzev
1. Rozsah platnosti
WAGNER SERVICECENTRUM s.r.o., predáva svoj tovar a výrobky a poskytuje svoje služby na základe týchto
obchodných podmienok. Obchodné podmienky a výhrady vlastníckych práv kupujúcich neplatia, iba ak
spoločnosť WAGNER SERVICECENTRUM s.r.o., s týmito podmienkami výslovne písomne súhlasila.
2. Uzavretie zmluvy
a /Dodávky tovaru a služieb sú realizované na základe rámcovej zmluvy a písomných objednávok vystavených
kupujúcim a potvrdených predávajúcim. Zmluvné strany považujú potvrdené objednávky za kúpne zmluvy.
b/ Právne záväzne sú výlučne písomne objednávky.
3. Ceny
a/ Ak nie sú v objednávke dohodnuté iné ceny, platia aktuálne cenníkové ceny predávajúceho.
b/ Cenníkové ceny sú pevné ceny a vylučujú akékoľvek následne požiadavky na ich zníženie.
Kúpna cena nezahŕňa prepravu tovaru.
4. Dodacie podmienky
a/ Termín dodávky tovaru alebo služieb bude v každej písomnej objednávky dohodnutý individuálne. Zmena
termínu dodávky tovaru alebo služieb je možná iba písomnou dohodou zmluvných strán.
b/ Ak nie je dohodnuté inak, je miestom plnenia sídlo spoločnosti WAGNER SERVICECENTRUM s.r.o.,
Dodacia lehota začína plynúť dňom potvrdenia objednávky a pripísania zálohovej platby.
c/ Štandardná dodacia lehota 8 až 10 pracovných dní od potvrdenia objednávky ak je auto vyťažené tým smerom,
kontaktný e-mail pre zasielanie objednávok sekretariat@wagnerxr.eu .
5. Zaslanie tovaru.
a/ Náklady na extra zabalenie tovaru nie sú zahrnuté v cene tovaru, ak nie je dohodnuté inak.
b/ Predávajúci je povinný vystaviť pre každú dodávku dodací list. Dodací list sa odovzdáva spolu so sprievodnými
dokumentmi (náložný list a pod.).
6. Obaly a označenie.
a/ Ak je potrebné tovar je balený tak, aby sa zabránilo škodám pri jeho preprave.
b/ Predávajúci je povinný označiť tovar na vlastné náklady.

7. Fakturácia.
a/ Kúpna cena je splatná na základe faktúry vystavenej predávajúcim na každú objednávku zvlášť.
b/ Splatnosť faktúry je daná podľa zmluvy.
c/ Kúpna cena sa považuje za zaplatenú dňom pripísania na účet predávajúceho.
d/ Každá faktúra musí obsahovať: číslo faktúry, obchodné meno a sídlo predávajúceho a kupujúceho, IČO, DIČ,
druh tovaru, deň odoslania faktúry, splatnosť faktúry, kúpnu cenu, bankové spojenie predávajúceho.
e/ V prípade nedodržania lehoty splatnosti zaplatí kupujúci predávajúcemu za každý deň omeškania úrok z
omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej čiastky.
8. Záručná doba.
Predávajúci poskytuje na tovar a služby záruku podľa zákona odo dňa dodania tovaru alebo služieb.
9. Reklamácie.
a/ Vady, ktoré môžu byť podľa svojej povahy zistené okamžite pri prevzatí vonkajšou kontrolou v mieste dodania,
oznámi kupujúci písomne do 3 dní od prevzatia tovaru alebo služieb.
b/ Množstevné vady oznámi písomne kupujúci do 3 dní od prevzatia tovaru alebo služieb.
c/ Kvalitatívne vady oznámi písomne kupujúci do konca záručnej lehoty.
d/ Pri maloobchodnom predaji, zákazník v prípade zistenia nedostatkov, reklamuje tovar priamo pri odbere
zodpovednému vedúcemu závodu.
10.Rôzne.
Kupujúci sa zaväzuje oznámiť predávajúcemu akéhokoľvek zmeny svojich údajov ako obchodného partnera.
b/ Pokiaľ by jednotlivé časti týchto všeobecných obchodných podmienok boli alebo sa stali neplatnými alebo
neúčinnými, zostáva tým platnosť a účinnosť ostatných ustanovení nedotknutá.

Záručné podmienky na zárubne.
Spoločnosť poskytuje na svoje výrobky záruku za podmienky, že budú inštalované v súlade s návodom na montáž
a budú používané v súlade s ich určením.
Záručné podmienky sú v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa.
Záruka na výrobky spoločnosti je 24 mesiacov a začína plynúť dňom vyznačeným na nadobúdacom doklade.
Kupujúci je povinný pri reklamácii predložiť výrobok a doklad o jeho nadobudnutí v príslušnej predajni.
Výrobca sa zaväzuje po obhliadke reklamovaného výrobku vybaviť reklamáciu bezodkladne.
K meškaniu vybavenia reklamácie nemôže dôjsť z príčin výmeny ,alebo opravy vadnej časti resp. celého výrobku
nezapríčinenej kupujúcim.
Výrobca sa zaväzuje k bezplatnej oprave chybného výrobku.
Určenie charakteru vady a spôsobu vybavenia reklamácie zabezpečuje predávajúci alebo výrobca.
Ak sa výrobok nezhoduje s údajmi na nadobúdacom doklade, je potrebné túto skutočnosť reklamovať ešte pred
jeho zabudovaním.
Záručné podmienky strácajú platnosť v prípade, že:
- sú vykonané akékoľvek úpravy
- bola narušená konštrukcia
- nie je predložený záručný list
- do záručného listu boli dodatočne vpísané údaje nepovolanou osobou

Záruka sa nevzťahuje na:
- mechanické poškodenia a vady zapríčinené nedodržaním zásad pri prevoze, skladovaní a užívaní tovaru
- prefarbenia alebo zvlnenia, zapríčineného vysokou vlhkosťou alebo teplotou
- vady vzniknuté nesprávnym uskladnením v čase zabezpečovania stavebných prác
- vady vzniknuté nedbanlivosťou kupujúceho
- montáž výrobku
- škody spôsobené následkom osudových udalostí, nezávislých na vôli výrobcu, ako sú živelné pohromy a pod.
- škody spôsobené zverou
- prirodzené opotrebenie výrobku
- chýbajúce časti výrobku zistené po jeho odbere

Technologický postup montáže WAGNER oceľových zárubní .
Osadzovanie jednorámových WAGNER oceľových zárubní do murovaných
priečok .
1. Pred začatím osadenia zárubne je potrebné skontrolovať kompletnosť zárubne (počet závesov a ich
rozmiestnenie, zámok a jeho umiestnenie) a základné rozmery (výška , šírka , orientácia závesov) s údajmi na
identifikačnom štítku. Následne je potrebné skontrolovať pravouhlosť v horných rohoch zárubne , priamosť stojok
zárubne a či nie je zárubňa mechanicky poškodená alebo deformovaná . Nesprávnou manipuláciou , dopravou
alebo skladovaním môžu vzniknúť na zárubni vady , ktoré možno väčšinou odstrániť ( napr. narovnaním zárubne
do pravouhlého tvaru alebo rozopretím priechodnej šírky) . Ak sa vady nedajú odstrániť , takáto zárubňa nesmie
byť osadená .
2. Zárubňa sa umiestni podľa výkresovej dokumentácie na miesto budúceho dverného otvoru na podkladový betón
a vyrovná tak , aby jej nadpražia a stojky boli po celej výške v osi s budúcou priečkou . Podľa výkresovej
dokumentácie sa prekontroluje smer otvárania dverného krídla a orientácia závesov .
3. Zárubňa sa pomocou klinov , ktoré sa umiestnia pod jej stojky , vyrovná tak , aby stojky boli vo zvislej polohe a
nadpražia vo vodorovnej polohe .
4. Skontroluje sa výška zárubne podľa vyznačeného metrového váhorysu . Na zárubni sa vyznačí značka váhorysu
tak , že sa od dolnej hrany nadpražia odpočíta 970mm (u zárubne pre štandardnú výšku dverí 1970 mm) a toto
miesto sa zreteľne vyznačí . Výškové umiestnenie zárubne sa potom podľa potreby upraví tak , aby značka
váhorysu na zárubni bola v rovnakej výške ako metrový váhorys budúcej priečky .
5. Zárubňa sa zaistí proti nechcenému pohybu štyrmi kusmi zavetrovacích dosiek .
6. Priechodný otvor zárubne sa zaistí proti zovretiu minimálne troma vzperami vo výške závesov a o šírke
zodpovedajúcej hĺbke zárubňového profilu a hrúbke minimálne 30 mm (viď obr.). Vzpery sa umiestnia vodorovne
a musia byť ponechané v otvore až do zamurovania zárubne . Prahová rozperka zárubne sa podloží uprostred tak ,
aby nemohlo pri osadzovaní dôjsť k jej deformácii .
7. Profil zárubne sa postupne od podlahy zapĺňa murivom , ktoré sa opatrne zasúva čo najviac do profilu zárubne .
Medzery medzi murivom a profilom zárubne sa vypĺňajú vápenocementovú maltou , nízkorozťažnou montážnou
penou alebo stavebným lepidlom (u tvárnic YTONG) tak , aby bol profil zárubne úplne zaplnený a nevznikali
vzduchové medzery . Páskové kotvy , ktoré sú vo vnútri profilu zárubne sa pri murovaní priečky odohnú smerom
do priečky a zamurujú do škáry medzi jednotlivými vrstvami muriva .

8. U zamurovanej zárubne je potrebné čo najskôr podbetónovať prahovú rozperu tak , aby pri ďalších prácach
nemohlo dôjsť k jej prelomeniu a tým aj k vytrhnutiu stojky z muriva a deformácii zárubne .

9. Po zatvrdnutí murovacej malty sa opatrne odstráni vzpera z priechodného otvoru , pomocné zavetrovanie a
ostatné podpery (kliny spod stojok zárubne) a vykoná sa očistenie celého povrchu zárubne od zvyškov murovacej
malty .
10. Po omietnutí priečky a očistení povrchu zárubne sa vykoná obnovenie základného náteru tak , aby bola
zaistená ochrana zárubne proti korózii do doby vykonania vrchného náteru .

Uvedené pokyny na osadzovanie oceľových zárubní odporúča výrobca a vychádza pri tom z praktických
poznatkov , z konštrukcie výrobku a použitých materiálov . Ich nerešpektovanie môže viesť vo výsledku k
nekvalitnému osadeniu zárubne a vytvoreniu nefunkčného dverného uzáveru . V takýchto prípadoch výrobca
nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté nedodržaním týchto montážnych pokynov.
Upozornenie : montáž všetkých typov zárubní smie vykonávať len osoba, ktorá má na takúto činnosť oprávnenie
(výučný list, živnostenské oprávnenie) .
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Osadzovanie jednorámových WAGNER oceľových zárubní do
sadrokartónového systému .
1.Pred začatím osadenia zárubne je potrebné skontrolovať základné rozmery (výška , šírka , orientácia závesov) s
údajmi na identifikačnom štítku a kompletnosť zárubne (počet závesov a ich rozmiestnenie) . Následne je potrebné
vykonať kontrolu pravouhlosti v horných rohoch zárubne , priamosť stojok zárubne a či nie je zárubňa
mechanicky poškodená alebo deformovaná . Nevhodnou dopravou , manipuláciou alebo skladovaním môžu
vzniknúť na zárubni vady , ktoré možno väčšinou odstrániť priamo na stavbe (napr. narovnaním zárubne do
pravouhlého tvaru alebo rozopretím priechodnej šírky) . Ak sa vady nedajú odstrániť , takáto zárubňa nesmie byť
osadená .
2. Pri montáži (osadzovaní) oceľovej zárubne do sadrokartónových priečok musia byť dodržané všeobecné pokyny
stanovené výrobcami sadrokartónového systému .
3. Zárubňa musí byť ukotvená do konštrukcie priečky všetkými kotviacimi prvkami (štandardne osem pevných
kotiev privarených zvnútra profilu zárubne) . Každá z kotiev zárubne sa ku konštrukcii sadrokartónovej priečky
priskrutkuje predpísaným spôsobom dvoma skrutkami .
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