
 
 
 
 
 

ZÁRUČNÍ CERTIFIKÁT  
 

Společnost Inoutic / Deceuninck, spol. s r.o., IČ: 49445553, se sídlem Popůvky, 
Vintrovna 23, PSČ: 664 41, společnost je zapsána v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12279, tímto poskytuje 
záruku za jakost na tyto profily stavebních systémů, která společnost Inoutic / 
Deceuninck, spol. s r.o. sama dodává na trh:   

Terasové systémy - Twinson Terrace, Terrace+, Massive a Basic  
Venkovní obklady stěn - Twinson Premium Cladding  
Plotový systém - Twinson Fencing 

 
Záruka za jakost je společností Inoutic / Deceuninck, spol. s r.o. poskytována:  
- na dobu dvaceti pěti (25) let od data prvního nákupu výrobků s tím, že po 

tuto dobu nebude výrobek podléhat strukturálním změnám způsobených 
výhradně a přímo termity, hmyzem, či mikroskopickými houbami, ani jejich 
vlivem praskat či odštípávat se. 

- na dobu deseti (10) let od data prvního nákupu s tím, že po tuto dobu 
nebudou výrobky praskat. Tato záruka výslovně vylučuje případy, kdy se 
praskliny objeví či mohou objevit v důsledku nadměrné zátěže či nárazu.  

Inoutic / Deceuninck, spol. s r.o. uvádí, že zboží, na které je poskytnuta tato 
záruka, je zbožím vyrobeným podle nejmodernějších technologií a výrobních 
postupů. Profily vyráběné společností Inoutic / Deceuninck jsou slučitelné 
s životním prostředím a plně recyklovatelné.  
Zárukou za jakost přejímá Inoutic / Deceuninck, spol. s r.o. jako prodávající 
závazek, že dodané zboží bude po záruční dobu způsobilé pro použití 
k obvyklému účelu, a že si zachová své vlastnosti.  
Záruka se nevztahuje na tyto případy, kdy ke vzniku vady došlo: 
a) skladováním či používáním profilů v podmínkách, které mohou negativním 

způsobem ovlivnit vlastnosti dodaných profilů (např. zvýšená vlhkost, 
prašnost, atd.), viz jednotlivé montážní manuály umístěné na 
www.inoutic.cz. 

b) neodbornou montáží dodaného zboží či jiným vlastním zaviněním zákazníka 
či třetí osoby nezávislé na prodávajícím. Neodbornou montáží se rozumí 
především případ, kdy montáž je provedena v rozporu s montážními 
manuály určenými prodávajícím a dostupnými na www.inoutic.cz. 

c) neodborným zásahem ze strany zákazníka či uživatele profilu, mechanickým 
poškozením, neodborným seřízením a nesprávnou údržbou 

d) jiným používáním profilu, než ke kterému je profil určen  
e) poškozením v důsledku událostí majících původ ve vyšší moci (např. 

záplavy, požáry, krupobití, zemětřesení, spad popílků a kyselých dešťů a 
podobně). 
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Inoutic / Deceuninck, spol. s r.o. 
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prokurista společnosti 

http://www.inoutic.cz/
http://www.inoutic.cz/

