
 
 

ZÁRUČNÍ LIST 

Všeobecné záruční podmínky Paradoru 
 

§ 1 
Rozsah záruky 

 

1. 

Záruka Paradoru platí bez újmy pro případné záruční nároky oprávněného 

 

2. a) 

Produkty firmy Parador jsou vyráběny a dávány do prodeje za přísné kontroly kvality. Uplatnění nároků z 

této záruky předpokládá předložení tohoto záručního listu a originálu kupního dokladu i přiměřené použití 

produktu v normálně používaných soukromých bytových prostorách tříd 21, 22 a 23, a v profesionálně 

používaných oblastech třídy 31 (Laminat Classic 1020, 1030, 1030 Akustik) a 32 (Laminat Classic 1040, 

1040 Akustik, 1050, Laminat Trendtime 1-5) dle EN 13329, bez vyloučení následujících předpokladů 

záručních podmínek. 

 

2. 

Pro části produktu, na kterých vzniknou funkci omezující škody, které se průkazně vztahují na chyby ve 

zpracování v závodě, podá Parador během záruční lhůty dle následujícího § 2 a podle pravidla dalších 

předpokladů těchto podmínek záruky, bezplatnou náhradu. 

 

3.  

Ze záruky jsou vyloučeny čistě optické újmy, vzniklé především stářím a (nebo) hojným používáním, jako 

např. rozdíly v barvě, změny ve spárách a na svrchních plochách, stejně jako deformace z klimatických 

změn a běžné opotřebování. V ostatním bude brán zřetel především na následující technické požadavky a 

předpoklady pro záruku např. dle § 4. 

 

4. 

Podání záruky Paradoru se vztahuje dle volby Paradoru na opravu produktu od Paradoru vyrobeného nebo 

na dodání rovnocenného náhradního materiálu pro poškozená místa uplatňovateli záruky z aktuálního 

programu Paradoru přes příslušného odborného prodejce Paradoru. Pokud není rovnocenný materiál nebo 

již není možnost jeho dodání v dostačujícím množství, omezí se vyplnění záruky od Paradoru na dodání 

podobného náhradního materiálu.  

 

5. 

Pokud není výše nic protikladného uvedeno, jsou dále jdoucí nároky – jedno z jakého právního podkladu – 

z vyplnění záruky vyloučeny. Parador neručí především za výpadek z užívání, zastavení provozu, snížení 
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hodnoty, ušlý výdělek nebo jiné věcné škody zaviněné vadným materiálem záruku uplatňujícího a (nebo) 

třetím způsobené věcné škody nebo jiné následující a majetkové škody. Případné ručení Paradoru dle §§ 
1, 4 zákona za ručení za výrobek stejně jako dle §§ 478, 479 BGB (zákoníku Spolkové republiky 

Německo) zůstává tím zde nedotčeno.  
 
6. 

Případné zákonné nároky nebo smluvní nároky uplatňovatele záruky oproti třetímu nejsou těmito 
podmínkami záruky omezeny. 
 

§ 2 
Záruční doba 

 

1. 

Záruční doba činí pro soukromé bytové prostory 20 let (Laminat Classic 1050), 15 let (Laminat Classic 1040, 

1040 Akustik, Laminat Trendtime 1-5), 12 let (Laminat Classic 1030, 1030 Akustik) popř. 10 let (Laminat 

Classic 1020) a pro profesionálně používané oblasti 10 let (Laminat Classic 1050), 5 let (Laminat Classic 

1040, 1040 Akustik, Laminat Trendtime 1-5), 3 roky (Laminat Classic 1030, 1030 Akustik). Začíná datumem 

prodeje produktu. 

 

 

2. 

Nárok na vyplnění záruky předpokládá mimo stávající záruční smlouvy, že záruční případ nastoupí během 

záruční doby. 

 

3. 

Záruka automaticky zanikne, jakmile byla provedena ve vztahu k výrobku po vestavění nebo po položení 

renovace nebo srovnatelné substanci omezující a (nebo) substanci ovlivňující opatření.  

 

4. 

Celková doba záruky se po využití záručních výkonů neprodlužuje, ani se nestanovuje pro nahrazené a 

(nebo) vylepšené části záruční doba nová. 

 
 

§ 3 
K záruce oprávněný 

 

K záruce oprávněný je kupující produktu, vykázaný k produktu přiloženým záručním listem nebo kupním 

dokladem. Tomu je výkon ze záruky od Paradoru s přihlédnutím k záručním podmínkám od Paradoru podle 

jeho volby, bez újmy jemu možná příslušejících dalších zákonných záručních nároků, např. oproti 
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vestavujícímu odbornému podniku a (nebo) oproti prodejci, k dispozici. Parador tak činí pro k záruce 

oprávněného s osvobozující působností. 

 
 

§ 4 
Technické požadavky a předpoklady pro záruku 

 
1. 

Nárok na záruku oproti Paradoru předpokládá nadále, že označené technické nároky a (nebo) jiné 

předpoklady pro záruku jsou dodrženy, uváženy, stejně jako vyplněny. 

 

a) 

K záruce oprávněný je při použití produktů povinen dbát předepsaných pokynů od Paradoru pro plánování, 

péči, stejně jako příslušných uznaných norem a pravidel techniky, stejně jako pravidel stavebnictví. Pokyny 

pro pokládku jsou k produktům zásadně přiloženy. Pokud by tyto pokyny pro pokládku chyběly a (nebo) by 

byly neúplné, je k záruce oprávněný povinen si pokyny pro pokládku u svého odborného prodejce nebo 

bezprostředně u Paradoru před začátkem pokládky nebo zpracování vyžádat.   

 

b)  

Spodní konstrukce musí odpovídat pokynům pro pokládku od Paradoru, stejně jako odpovídat informacím o 

produktech od Paradoru, stejně jako všeobecně uznaným pravidlům techniky a stavebnictví. 

 

c) 

Vsazení produktu se musí uskutečnit za normálních klimatických podmínek, to znamená, že musí být 

vyloučeny újmy příliš nízkou a (nebo) vysokou vlhkostí vzduchu  
 

d) 

Použití produktů mimo jejich určení je nutno se zdržet. Návody na čištění a péči od Paradoru se musí 

dodržovat. Použití nepřípustných a (nebo) s materiálem nesnášenlivých prostředků pro péči nesmí nastat.  

 

2. 

Škody, které vznikly a (nebo) vnikají buď chybnou montáží a nebo vestavěním,  chybnou péčí nebo údržbou 

a nebo používáním proti určení a (nebo) zpracováním systému cizích částí, použitím nepovolených 

prostředků pro péči, nejsou rovněž předmětem záruky a nebudou uhrazeny. Totéž platí, pokud byly a (nebo) 

budou použity produkty pro jiné oblasti než v  § 1 odst. 1 těchto podmínek záruky zamýšleno, stejně jako pro 

případy vyšší moci, pro škody způsobené obzvláštními událostmi (jako např. ohněm, vodou), stejně jako pro 

škody způsobené cizím vlivem, opotřebení používáním nebo montážní závady.  
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§ 5 
Náležité povinnosti 

 

1. 

V záručním případě je povinností neprodleně, nejpozději během časového rozpětí do 14 dnů počítáno od 

rozpoznání rozhodujících k záruce oprávněných skutečností, s předložením záručního listu stejně jako 

kupního dokladu písemně zpravit příslušného odborného obchodníka nebo Parador.  Adresa Paradoru je:  

 

Parador Holzwerke GmbH & Co. KG 

Millenkamp 7-8, 48653 Coesfeld – Deutschland -. 

 

2. 

Paradoru je nutno dát před provedením dodatečných opravných prací příležitost pro prohlídku škod – buď 

vlastní nebo znalcem věci. Možné škodu zaviňující a (nebo) pro škodu relevantní stavební části je nutno 

uschovat a  Paradoru na požádání dodat k dispozici k účelům ohledání.  

3. 

Paradoru je nutno dát v každém případě příležitost, aby vzniklé škody dle volby Paradoru  odstranil sám 

nebo je nechal odstranit přes třetího. 

 

4. 

K záruce oprávněný ujistí s přihlášením případu ze záruky, že montáž / pokládka v čase převzetí produktu 

k použití byla provedena dle pravidel stavebního umění a jím byla bez výhrad převzata, stejně jako i že byla 

skutečně schopná převzetí. Na požádání Paradoru je nutno k tomuto vztahující se doklady (zakázkové 

doklady, kopie účtů, plány pokládky etc.) Paradoru zaslat. 

 

5. 

Bude-li jedna v předchozím uvedená povinnost porušena, je Paradorem uplatnění z této záruky vyloučeno. 

Toto neplatí ve vztahu k předchozím cifrám 1, 2 a 4, pokud zůstalo toto porušení prokazatelně bez vlivu na 

zjištění a (nebo) výšku záručního výkonu. 

 

§ 6 
Místní rozsah platnosti záruky 

 
Tyto záruční podmínky neplatí pro Spojené státy americké a Kanadu. Pro tato odbytiště platí zde příslušné 

zvláštní podmínky záruky od Paradoru. 
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§ 7  
Volba práva / místo soudu  

 

1. 

Za dohodnuté platí německé právo pod vyloučením kupního práva . 

 

2. 

Místo soudu je – pokud je k záruce oprávněný obchodník, právnická osoba veřejného práva nebo 

veřejnoprávní oddělený majetek – Obvodový soud (Amtsgericht) Coesfeld nebo Zemský soud (Landgericht) 

Münster. 
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