Všeobecné záručné podmienky

so ZoD súvisia patrí do právomoci súdov krajiny, v ktorej má
zhotoviteľ svoje sídlo.

1.

Zhotoviteľom hasiaceho zariadenia (ďalej len HZ) je
spoločnosť Pyronova (ďalej len zhotoviteľ).
2. HZ je stabilné hasiace zariadenie (ďalej len SHZ) alebo
polostabilné hasiace zariadenie (ďalej len PSHZ). SHZ a PSHZ
sú požiarnotechnickými zariadeniami.
3. SHZ je hasiace zariadenie, ktoré obsahuje najmä stabilný
zdroj hasiacej látky, rozvodné potrubie, vypúšťaciu
armatúru, spúšťací mechanizmus a signalizačné zariadenie.
4. PSHZ je hasiace zariadenie, ktoré obsahuje najmä rozvodné
potrubie s armatúrou na pripojenie hasičskej techniky a
vypúšťaciu armatúru. Dodávku hasiacej látky zabezpečuje
mobilná hasiaca technika.
5. Záručná doba na HZ je 24 mesiacov, ak v ZoD nie je
dohodnuté inak.
6. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania HZ alebo
dňom uvedenia HZ do prevádzky, podľa toho, čo nastalo
skorej.
7. Záruka sa vzťahuje na HZ ako na celok (tzv. systémová
záruka), okrem tých komponentov (častí alebo súčastí) na
ktorých ich výrobcovia určili kratšiu záručnú lehotu.
8. Projektovať SHZ a PSHZ zhotoviteľa môže len fyzická osoba,
ktorá je oprávnená vykonávať projekčné činnosti podľa
osobitného predpisu , má prax najmenej 3 roky v oblasti
projektovania SHZ a/ alebo PSHZ a má platné osobitné
oprávnenie vydané zhotoviteľom SHZ a/ alebo PSHZ
9. Opravovať SHZ a/ alebo PSHZ zhotoviteľa a vykonávať ich
kontrolu môže len fyzická osoba, ktorá absolvovala odbornú
prípravu, podrobila sa overeniu vedomostí a má platné
osobitné oprávnenie vydané zhotoviteľom SHZ a/ alebo
PSHZ.
10. Fyzická osoba, ktorá má vydané osobitné obránenie na
vykonávanie kontroly a opravy SHZ a/ alebo PSHZ je povinná
dodržiavať technologické postupy určené zhotoviteľom,
ďalej je na vykonávanie kontrol alebo opráv SHZ/ PSHZ
povinná používať len náradie určené zhotoviteľom SHZ/
PSHZ.
11. Vlastník (správca SHZ/ PSHZ je povinný zabezpečiť
prevádzkovú údržbu SHZ/ PSHZ v súlade s požiadavkami
miestnej legislatívy a/ alebo poisťovne a tiež v súlade
s pokynmi zhotoviteľa SHZ/ PSHZ ustanovenými
prevádzkovom predpise SHZ/ PSHZ.
12. Prevádzková údržba SHZ/ PSHZ zahŕňa:
-

kontrolné prehliadky denné, týždenné, mesačné,
štvrťročné, ročné, 5 ročné, 12,5 ročné, a 25 ročné,
vrátane prevádzkovej údržby SHZ a PSHZ.
opravy SHZ/ PSHZ
výmenu častí SHZ/ PSHZ
13. Nárok na záruku zaniká, ak:
-

14.
15.

bol porušený niektorý z týchto Všeobecných záručných
podmienok.
neboli dodržané požiadavky miestnej legislatívy alebo
pokyny rozhodnej autority (napr. Štátny požiarny
dozor alebo poisťovne)
SHZ/ PSHZ bolo užívané v rozpore so sprievodnou
dokumentáciou.
vplyvom
akejkoľvek neodbornej manipulácie,
mechanického poškodenia, vyššej moci, alebo pri
abnormálnych výkyvoch v sústavách na ktoré je
predmetné zariadenie napojené (ako napr.
elektrosústva,
sústava
stlačeného
vzduchu,
hydraulická sústava, vodovodný rad, informačná
sústava a pod.).
Ostatné podmienky záruky sa riadia ustanoveniami príslušných
právnych predpisov krajiny, v ktorej má zhotoviteľ svoje sídlo.
Ak v ZoD nebolo dohodnuté inak, rozhodovanie o všetkých
sporoch, ktoré vznikli v súvislosti s uzatvorenou ZoD, alebo ktoré
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