Návod k instalaci a údržbě kontejnerů
Instalace kontejneru
●

Kontejner musí být uložen na předem připravené podloží nebo podkladní bloky. Je
potřeba dodržet rovinu a minimální únosnost podloží, aby se vyloučilo sedání a
deformace kontejneru (křížení dveří, oken atd.). Doporučujeme uložení na podkladní
bloky, aby byl kontejner nad terénem. Tím se zamezí nadměrné korozí způsobné
vlhkostí.

●

Po konečném usazení kontejneru je potřeba provést znovu kontrolu rovinnosti a
případné vzniklé nerovnosti odstranit (podložit).

●

Zkontrolujte správnou funkci dveří a oken, případně seřiďte panty.

●

Ovládání klikou - pohybem kliky nahoru dojde k uzamčení (posunutí a vysunutí
uzamykacích bodů) a po uzamknutí pomocí fab (stačí jedno otočení klíče) dojde k
blokaci pohybu kliky a dveře jsou bezpečně uzamčeny. Po odemčení pomocí fab
stačí stlačit kliku dolu a dveře jsou odemčeny.

●

Má-li kontejner sanitu, připojte vodoinstalaci. Při celoročním provozu zajistěte
ochranu proti zamrznutí vodoinstalace. V případě použití bojleru, zkontrolujte jeho
naplnění vodou.

●

Připojte přívod elektrického proudu. Před zapnutím bojleru je nutné zkontrolovat, že je
naplněn vodou, aby nedošlo ke spálení topné spirály. Uzemnění kontejneru na místě
připojení je na zákazníkovi.

●

Zajistěte odvod dešťové vody z instalovaných okapů dle své potřeby.

Údržba
●

Kontejnery nepotřebuji žádnou speciální údržbu.

●

V rámci údržby odstraňte 2x ročně napadané nečistoty ze střechy, aby nedošlo k
ucpání odtoků dešťové vody. V zimním období je potřeba odstranit velké množství
sněhu.
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●

V závislosti na provozních podmínkách a vlivu prostředí obnovte dle potřeby nátěry.

●

Při mytí vnitřních a vnějších povrchů nepoužívejte tlakovou vodu. Lze používat běžné
čistící prostředky.

Záruka za jakost
Odpovědnost za vady, záruka za jakost výrobků
●

BAUGRUP Czech s.r.o. poskytuje zákazníkovi záruku za jakost výrobků nebo Díla v
délce 12 měsíců ode dne předání výrobků (Díla).

●

Záruka na zařizovací předměty (elektrická zařízení, kuchyňky, vodovodní baterie,
sanitární vybavení atd.) se řídí podmínkami jejich výrobců. Kupující je povinen užívat
výrobky v souladu s Návodem k údržbě kontejnerů, které obdržel.

●

BAUGRUP Czech s.r.o., neodpovídá za vady výrobků způsobené užitím výrobků v
rozporu s návodem k údržbě kontejnerů nebo jiným nevhodným způsobem, nebo
způsobené zásahem do konstrukce výrobků, montáží provedenou osobou odlišnou
od BAUGRUP Czech s.r.o. či jakoukoliv úpravou výrobků.

●

Záruka se nevztahuje na změny vlastností výrobků způsobené přirozeným stárnutím
materiálu, ze kterého jsou výrobky vyrobeny.

●

Záruka se nevztahuje na změny barvy výrobků způsobené povětrnostními vlivy (např.
znečištěním životního prostředí, prachem, znečištěním způsobeným stavební
činností), nevhodným užíváním nebo skladováním nebo nevhodnou údržbou a
čištěním.

●

Kupující je povinen provést kontrolu výrobků (Díla) při jeho převzetí. Viditelné vady,
odchylky v množství, či dodání nesprávného výrobků, je kupující povinen oznámit
prodávajícímu písemně, a to nejpozději do 24 hodin ode dne převzetí výrobků. K
později uplatněným nárokům není prodávající povinen přihlížet.
V případě, že jsou výrobky dodávány kupujícímu prostřednictvím přepravce, je
kupující povinen bezprostředně při dodání výrobků překontrolovat spolu s
přepravcem stav výrobků (množství výrobků, poškození výrobků) podle přiloženého
přepravního dokladu. Kupující je povinen při převzetí výrobků informovat přepravce o
vzniku škody a sepsat s přepravcem písemný protokol. V případě nesepsání
protokolu s přepravcem se má za to, že výrobky byly dodány jako úplné a
nepoškozené.
Kupující je povinen nárok z odpovědnosti za vady uplatnit u prodávajícího v záruční
lhůtě bez zbytečného odkladu a při uplatnění nároku doložit: doklad o koupi výrobků,
doklad o dodání výrobků a dále specifikovat rozsah a druh vad.

●

●
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●

Kupující je dále povinen umožnit prodávajícímu prohlídku výrobků a pořízení
fotografií za účelem vyhodnocení oprávněnosti uplatněných nároků.

●

V případě, že nárok z odpovědnosti za vady uplatněný kupujícím bude shledán
prodávajícím jako oprávněný, zavazuje se prodávající dle svého uvážení vady
výrobků odstranit nebo dodat kupujícímu náhradní výrobky. Případné dodání
náhradních výrobků nemá vliv na délku poskytnuté záruky za jakost. Nárok na slevu
ani odstoupení od Smlouvy kupujícímu nevzniká.
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