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1. Předmět záruční dohody
Moll bauökologische Produkte GmbH (dále jen „Moll) přebírá tímto oproti oprávněné osobě dle bodu 2 na standardní výrobky pro clima od Mollu (dále jen „výrobek“) na
záruční dobu dle bodu 4 omezenou záruku výrobce dle podmínek této záruční dohody.

2. Oprávněná osoba
Oprávněnou osobou je zákazník, který nabyl výrobek přímo od Mollu, jakož i jeho koncový zákazník, který výrobky zpracovává, pokud může prokázat, že výrobky nabyl od
přímého zákazníka Mollu (dále jen „uplatňovatel“). K prokázání oprávněného nároku dostačuje předložení kupního dokladu nebo – pokud neexistuje písemná smlouva –
platebního dokladu (dále jen „průkaz oprávnění“).

3. Záruční případ
Záruční případ ve smyslu záruční dohody existuje pouze tehdy, když se během záruční doby dle bodu 4 prokáže odchylka vlastností výrobku od jeho platné specifikace Mollem
v době koupě výrobku a tato odchylka nebyla způsobena chybou v použití výrobku, zejména nedodržením provozních, servisních a montážních pokynů, nebo vnějšími vlivy na
výrobek. Rozšířenější záruku Moll výslovně nepřebírá.

4. Záruční doba
Záruční doba na výrobky začíná okamžikem prodeje výrobku od Mollu prvnímu zákazníkovi a končí šest let poté. Záruční doba se prodlužuje na deset let od prodeje výrobku
od Mollu prvnímu zákazníkovi, když zpracování produktů je prováděno výlučně v kombinaci se standardními výrobky pro clima, pokud jsou pro toto použití nabízeny výrobky
v systému pro clima.

5. Oznámení záručního případu
Nastane-li během záruční doby dle bodu 4 záruční případ dle bodu 3, musí uplatňovatel bezodkladně písemně oznámit Mollu tento případ během záruční doby dle bodu 4,
nejpozději však během 14 dnů od jeho zjištění a musí předložit průkaz oprávnění.

6. Záruční nároky
V případě, že uplatňovatel řádně oznámil Mollu záruční případ dle bodu 3 během záruční doby dle bodu 4, dodá Moll dle vlastního uvážení na vlastní náklady uplatňovateli náhradní
výrobek na místo použití vadného produktu nebo vadu výrobku odstraní. Je-li výrobek již instalován, nese Moll dle vlastního uvážení buď prokázané přiměřené náklady spojené s montáží
a demontáží nebo tím pověří třetí osobu. Uplatňovatel, který uplatnil nároky, musí Mollu předložit na vlastní náklady závazný rozpočet nákladů a obstarat si rozhodnutí od Mollu, zda
Moll tyto náklady převezme, nebo sám pověří montáží a demontáží třetí osobu. Výše popsané Záruční nároky žadatele jsou konečné a společnost MOLL nenese žádnou další odpovědnost.

7. Promlčení
Záruční nároky dle bodu 6 se promlčují během jednoho roku poté, co byly oznámeny.

8. Zákonné nároky
Případné zákonné nároky uplatňovatele vůči Mollu nebo zákazníkovi Mollu jakožto prodejci zůstávají touto záruční dohodou nedotčeny.

9. Závěrečná ustanovení
Výlučným místem soudní příslušnosti pro obě strany se sjednává Schwetzingen. Moll je však oprávněn podat žalobu v místě soudní příslušnosti uplatňovatele. Pro tuto dohodu
platí výlučně německé právo při vyloučení Dohody spojených národů o mezinárodním prodeji zboží (CISG). V případě, že některá ustanovení těchto obchodních podmínek jsou
právně neúčinná nebo se právně neúčinnými stanou, zůstává tím právní účinnost ostatních ustanovení nedotčena. Smluvní strany jsou v tomto případě povinné vést jednání
v dobré víře s cílem nahradit neúčinné ustanovení ustanovením účinným, které se co nejvíce přiblíží ekonomickému výsledku neúčinného ustanovení. Toto platí adekvátně též
pro případ mezer v ustanoveních.

