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ZÁRUKA 

a 

CERTIFIKAČNÝ PROGRAM 

SCHRACK Technik spol. s.r.o, Ivánska cesta10/C,821 04  Bratislava 

SCHRACK Technik („SCHRACK“) svojim zákazníkom dobrovoľne ponúka 
nasledujúci záručný a certifikačný program: 

SCHRACK zaručuje, že v po prevzatí výrobku resp. systému zákazníkom 
bude za nižšie uvedených ustanovení a podmienok výrobok resp. systém 
bez vád materiálu a bez výrobných vád. 
 

1. Základné záručné podmienky 
 

1.1. Predmetná záruka je poskytovaná koncovému kupujúcemu 
zákazníkovi resp. koncovému odberateľovi systému („ZÁKAZNÍK“). 
Týmto sa však neobmedzujú ani nevylučujú i) práva, ktoré 
ZÁKAZNÍKOVI priznávajú povinná zákonná ustanovení ani ii) 
ZÁKAZNÍKOVY případné nároky na prodejce výrobku resp. Systému 

 
1.2. Všetky vady sa nahlasujú do 30 dní od zistenia nedostatku a to 

písomne spoločnosti SCHRACK a príslušnému „certifikovanému 
inštalačnému partnerovi spoločnosti SCHRACK“ (skratka „SCI“), 
v opačnom prípade nárok na záruku zaniká 
 

1.3. Záruka sa nevzťahuje na nedostatky, ktoré súvisia s bežným 
opotrebovaním výrobku. Predmetná záruka sa ďalej nevzťahuje na: 
1.3.1. Závady spôsobené takým používaním výrobku alebo 

systému, ktoré je v rozpore s údajmi uvedenými v platnej 
užívateľskej príručke, pokiaľ sa s výrobkom alebo systémom 
zaobchádyalo hrubo alebo iným nepatričným spôsobom, pokiaľ 
bol vystavený vlhku, mokru alebo extrémnym teplotám resp. 



 

 

okolitým vplyvom alebo ich náhlym zmenám (napr. prúdová 
špička), pokiaľ oxiduje, alebo sa na ňom vykonávali 
nekvalifikovane zmeny alebo bol nekvalifikovane pripojený, pokiaľ 
bol výrobok alebo systém nekvalifikovane otvorený alebo 
opravovaný, pokiaľ bol opravovaný náhradnými dielmi, ktoré 
nepochádzajú od spoločnosti SCHRACK alebo pokiaľ nebol 
opravený inštalačným partnerom spoločnosti SCHRACK („SCI“), 
pokiaľ bol nedovolene použitý, alebo chybne nainštalovaný, za 
predpokladu, že bol prekročený maximálny počet zapojení, pokiaľ 
došlo k havárii alebo prírodnej katastrofe, pokiaľ boli na výrobok 
či systém vyliate tekutiny alebo na nich pôsobili chemické látky 
alebo ďalšie vplyvy, ktoré spoločnosť SCHRACK nemôže 
ovplyvniť, predovšetkým pokiaľ pôsobila vyššia moc, a to okrem 
prípadov, keď je závada spôsobená priamo vadou materiálu alebo 
výrobnou vadou; 

1.3.2. výrobok, ktorý sa nedá jednoznačne identifikovať ako 
výrobok SCHRACK (napr. z dôvodu odstránenia označenia, 
nemožnosti rozpoznať alebo zmenením nálepky SCHRACK, 
výrobného čísla atď.); 

1.3.3. výrobok, ktorého závada je spôsobená tým, že sa výrobok 
používa spolu s príslušenstvom, ktoré nedodala spoločnosť 
SCHRACK, alebo v prípade, že bol výrobok na takéto 
príslušenstvo pripojený alebo pokiaľ nebol použitý na určený účel; 

1.3.4. výrobok resp. systém, ktorý koncový zákazník spoločnosti 
SCHRACK prevzal pred viac ako 6 mesiacmi. 

1.4. Na opravený alebo vymenený výrobok alebo na vykonanú 
opravu systému sa nepredlžuje, alebo neposkytuje nová záručná 
doba. ZÁKAZNÍK taktiež berie na vedomie, že na všetky poskytnuté 
záruky, pokiaľ to povoľuje zákon, sa neručí. 

1.5. ZÁKAZNÍK sa v rozsahu opráv vykonaných na základe tejto 
záruky vzdáva prípadných nárokov na záruku zo strany spoločnosti 
SCHRACK Energietechnik GmbH, nemôže teda uplatniť nárok na 
zľavu, zrušenie zmluvy atď., pokiaľ sa takáto závada uplatňuje 
v rámci tejto záruky. 

1.6. Pre uplatnenie nároku na záruku musí ZÁKAZNÍK predložiť buď 
i) čitateľný a nezmenený originál záručného listu, na ktorom je 
uvedené meno a adresa vystavujúcej pobočky spoločnosti 
SCHRACK, dátum a miesto zakúpenia, označenia produktu resp. 



 

 

registračné číslo a ii) originálnu ponuku vrátane potvrdenia o prevzatí, 
alebo iii) originálnu ponuku vrátane potvrdenia o zaplatení. 

1.7. Spoločnosť SCHRACK môže predmetnú záruku zmeniť alebo 
doplniť iba po predchádzajúcom písomnom súhlasu. Ústne dohody 
sú vylúčené. 

1.8. V súvislosti s prípadnými nedostatkami alebo chybným 
fungovaním výrobku resp. systému predstavuje predmetná záruka 
pre ZÁKAZNÍKA jediný a výlučný právny prostriedok voči spoločnosti 
SCHRACK resp. jedinou a výlučnú zodpovednosť spoločnosti 
SCHRACK voči ZÁKAZNÍKOVI. Predmetná záruka nahradzuje 
všetky ostatné záruky a zodpovednosti, či písomnej, ústnej alebo 
zmluvnej, ktoré môžu byť stanovené zákonom kvôli (nie nutným) 
zákonným ustanovením, týkajúcich sa úhrady škody alebo iné 
úhrady. SCHRACK v žiadnom prípade nepreberá zodpovednosť za 
vedľajšie, následné alebo nepriame škody, náklady nebo výdaje. 
Pokiaľ je ZÁKAZNÍK právnická osoba, nepreberá naviac spoločnosť 
SCHRACK v žiadnom prípade zodpovednosť za priame škody, 
náklady alebo výdaje. 

1.9. Predmetná záruka podlieha rakúskemu právu. Všetky spory 
vyplývajúce z tejto záruky rieši výlučne obchodný súd vo Viedni. 

  



 

 

2. Podmienky pre uplatnenie rozšírenej záruky 

stupňa1 až 4 

Stupeň 1: 
Záruka 2 roky na komponenty SCHRACK 

SCHRACK poskytuje na všetky výrobky pre štruktúrované systémy 

kabeláže (dátové rozvádzače, inštalačné káble, zásuvky, sieťové káble, 

aktívne prvky (prepínače, smerovače) všeobecnú dvojročnú záruku na 

prípadné vady materiálu a výrobné vady komponentov, pokiaľ sú tieto diely 

vybavené označením SCHRACK a pokiaľ inštaláciu, meranie 

a dokumentáciu vykonávajú „inštalační partneri spoločnosti SCHRACK“ 

( skratka „SCI“). Meranie kabeláže a dokumentáciu môže vykonávať 

aj certifikačný inštitút, ktorý spoločnosť SCHRACK v okamžiku prevzatia 

výrobku preukázateľne uznáva. 

V rámci „Záruky 2 roky na komponenty SCHRACK“ zaručuje SCHRACK na 

dobu 2 roky od prevzatia výrobku ZÁKAZNÍKOM, že výrobky spĺňajú 

požiadavky vyplývajúce zo štandardov, ktoré platia v okamžiku vydania 

resp. prevzatia ZÁKAZNÍKOM. ZÁKAZNÍK musí preukázať, že štandardy 

neboli dodržané. 

„Záruka 2 roky na diely SCHRACK“ sa vzťahuje výlučne na výrobok ako taký 
a začína dňom vydania resp. prevzatia výrobku ZÁKAZNÍKOM. Pokiaľ sa 
v priebehu záručnej doby v súlade s predmetnými záručnými podmienkami 
uplatní reklamácia, opraví spoločnosť SCHRACK podľa vlastného uváženia 
výrobok sama bezplatne resp. nechá ho opraviť alebo bezplatne ponúkne 
náhradný výrobok. Náklady na prepravu závadného výrobku resp. náklady 
na čas strávený cestou a na pracovný čas zamestnancov spoločností 
SCHRACK za účelom montáže výrobku nesie ZÁKAZNÍK. Všetky výrobky, 
ktoré boli vymenené, prechádzajú do vlastníctva spoločnosti SCHRACK. 

 

  



 

 

Stupeň 2: 
Záruka 7 rokov na komponenty SCHRACK 

„Záruku 2 roky na komponenty SCHRACK“ je možné rozšíriť na „Záruku 7 

rokov na diely SCHRACK“. V takom prípade poskytuje SCHRACK na svoje 

komponenty rozšírenú záruku po dobu 7 rokov. Vzťahuje sa na prípadné 

vady materiálu alebo výrobné vady, pokiaľ sú dané výrobky vybavené 

značkou „SCHRACK“ a pokiaľ inštaláciu a meranie kabeláže vykonáva 

„inštalačný partner certifikovaný spoločnosťou SCHRACK“ (skratka „SCI“) a 

pokiaľ sú použité komponenty a prevádzkový stav zdokumentované 

prostredníctvom merania spojov a sú v spoločnosti SCHRACK registrované 

pod registračným číslom. Meranie kabeláže a dokumentáciu môže vykonať 

taktiež certifikačný inštitút, ktorý v okamžiku prevzatia výrobku spoločnosť 

SCHRACK preukázateľne uznáva. Inštalačný partner SCI musí mať 

potvrdenie o úspešnom absolvovaní školenia. „Záruka 7 rokov na 

komponenty SCHRACK“, přičom nesmie byť dátum vystavenia tohoto 

dokladu a dátum ukončenia školenia starší ako 14 mesiacov odo dňa 

vydania resp. prevzatia výrobku ZÁKAZNÍKOM. 

V rámci „Záruky 7 rokov na komponenty SCHRACK“ zaručuje spoločnosť 

SCHRACK po dobu 7 rokov od prevzatia výrobku ZÁKAZNÍKOM, že 

výrobky spĺňajú požiadavky vyplývajúce zo štandardov, ktoré platia 

v okamžiku vydania resp. prevzatia ZÁKAZNÍKEM. ZÁKAZNÍK musí 

preukázať, že štandardy neboli dodržané. 

 „Záruka 7 rokov na komponenty SCHRACK“ sa vzťahuje výlučne na 
výrobok ako taký a začína dňom vydania resp. prevzatia výrobku 
ZÁKAZNÍKOM. Pokiaľ sa v priebehu záručnej doby v súlade s predmetnými 
záručnými podmienkami uplatní reklamácia, opraví spoločnosť SCHRACK 
výrobok podľa vlastného uváženia bezplatne sama resp. ho nechá opraviť 
alebo bezplatne ponúkne náhradný výrobok. Náklady na prepravu 
závadného výrobku resp. na čas strávený cestou a na pracovný čas 
zamestnancov spoločnosti SCHRACK za účelom montáže výrobku nesie 
ZÁKAZNÍK. Všetky výrobky, ktoré boli vymenené, prechádzajú do 
vlastníctva spoločnosti SCHRACK. 



 

 

Stupeň 3: 
Záruka 15 rokov na systém SCHRACK 

Na štruktúrované kabelážne systémy (inštalačné káble, zásuvky, optické 
rozvádzače, prepojovacie sieťové káble) poskytuje SCHRACK po dobu 
15 rokov záruku systému na zachovanie parametrov, ktoré sú relevantné 
pre systém, podľa kabelážnych noriem platných v okamžiku inštalácie, a  to 
ako pre oblasť horizontálnej (terciárnej), tak pre oblasť 
chrbticovej ( sekundárnej ) siete a pre symetrické medené prenosové trasy, 
pokiaľ sú tieto komponenty označené značkou „SCHRACK“, pokiaľ 
štruktúru systému navrhol „systémový integrátor certifikovaný spoločnosťou 
SCHRACK (SCSI)“ a spoločnosť SCHRACK ho schválila, a pokiaľ má SCSI 
na starosti technický dozor nad zariadením, pokiaľ inštaláciu vykonáva 
„inštalačný partner certifikovaný spoločnosťou SCHRACK (SCI)“ a pokiaľ 
meranie kabeláže a použité komponenty a údaje o zariadení dokumentuje 
prostredníctvom meraní spojov „merací technik pre symetrické medené 
prenosové trasy certifikovaný spoločnosťou SCHRACK (SCMC)“ a pokiaľ 
sú v spoločnosti SCHRACK registrované pod registračným číslom. Meranie 
kabeláže a dokumentáciu môže vykonať aj certifikačný inštitút, ktorý je 
v okamžiku prevzatia výrobku spoločnostťou SCHRACK preukázateľne 
uznávaný. Inštalačný partner SCI musí mať potvrdenie o úspešnom 
absolvovaní kurzu „Záruka 15 rokov na systém SCHRACK“, pričom 
dátum vystavenia dokladu a ukončenia kurzu nesmie byť starší ako 14 
mesiacov odo dňa vydania resp. prevzatia výrobku ZÁKAZNÍKOM. 

Ďalšou podmienkou „Záruky 15 rokov na systém SCHRACK“ je, že po dobu 
trvania „Záruky 15 rokov na systém SCHRACK“ ZÁKAZNÍK kedykoľvek 
povolí OSOBE POVERENEJ spoločnosťou SCHRACK prístup k systému. 
Ak zanikne toto povolenie k prístupu alebo prístup nie je z akýchkoľvek 
dôvodov možný, táto záruka zaniká. 

V rámci „Záruky 15 rokov na systém SCHRACK“ zaručuje spoločnosť 

SCHRACK po dobu 15 rokov od prevzatia systému ZÁKAZNÍKOM, že 

registrovaný systém spĺňa požiadavky vyplývajúce zo štandardov. 

ZÁKAZNÍK musí preukázať, že štandardy neboli dodržané. 

„Záruka 15 let na systém SCHRACK“ sa za platných podmienok vzťahuje 
výlučne na registrovaný systém ako taký a začína dňom prevzatia systému 
ZÁKAZNÍKOM. Pokiaľ sa v priebehu záručnej doby v súlade s predmetnými 



 

 

záručnými podmienkami uplatní reklamácia, opraví podľa vlastného 
uváženia spoločnosť SCHRACK výrobok bezplatne resp. nechá ho opraviť 
alebo bezplatne ponúkne náhradný výrobok. Bezplatne sa poskytujú priame 
náklady na systém (plánovanie, doba opravy, výmena komponentov), nie 
však akékoľvek ďalšie vedľajšie náklady. Náklady na prepravu závadného 
výrobku resp. na čas strávený cestou zamestnancov spoločnosti SCHRACK 
za účelom montáže výrobku nesie ZÁKAZNÍK. Všetky výrobky, ktoré boli 
vymenené, prechádzajú do vlastníctva spoločnosti SCHRACK. 

 

Stupeň 4: 
Záruka 30 rokov na systém SCHRACK 

„Záruka 25 rokov na systém SCHRACK“ zodpovedá podmienkam pre 
„Záruku 15 let na systém SCHRACK“, platí však po dobu 30 rokov. Naviac 
sa musí od 3. roku po prevzatí ZÁKAZNÍKOM vykonávať pravidelná, pre 
ZÁKAZNÍKA spoplatnené kontrolné a údržbové merania, pri ktorých sa 
vykonávajú výmeny starnúcich a mechanicky opotrebovaných dielov, a to 
za hodinovú sadzbu, ktorá je oproti štandardnej hodinovej sadzbe 
spoločností SCHRACK zvýhodnená. Použitý materiál sa ZÁKAZNÍKOVI 
zaúčtuje bez zľavy podľa skutočnej spotreby. Preto je potrebné medzi 
spoločnosťou SCHRACK a koncovým odberateľom uzavrieť zmluvu 
o vykonaní kontroly, údržby a výmenných prácach ( zmluva „SSG30 ÜWT“). 

  



 

 

Vysvetlenie pojmov 

 

Školenie 

Školení „SCI“ Vyškolenie na certifikovaného inštalačného 
partnera SCHRACK  

Školení „SCSI“ Vyškolenie na certifikovaného integrátora systému 
SCHRACK  

Školení „SCMC“ Vyškolenie na certifikovaného technika meraní pre 
symetrické medené rozvody SCHRACK  

Školení „SKG7“ Vyškolení SCI k získanie Záruky 7 let na 
komponenty SCHRACK  

Školení „SSG“ Vyškolení SCI k získanie Záruky systému 
SCHRACK  

 

Zmluvy: 

Zmluva „SSG30 ÜWT“ zmluva medzi spoločnosťou SCHRACK a 
koncovým odberateľom o kontrole, údržbe 
a výmenných prácach 

 

Certifikáty: 

Záruka 2 roky na komponenty SCHRACK  

Záruka 7 rokov na diely SCHRACK  

Záruka 15 rokov na systém SCHRACK  

Záruka 25 rokov na systém SCHRACK  



 

 

Postup pri poskytovaní záruky 

 

Záruka 2 roky na komponenty SCHRACK  

 

Platí pri komponentoch značky SCHRACK. 

Zmluva medzi spoločnosťou SCHRACK a SCI na základe absolvovania 
školenia SCI 

Neformálne prehlásenie, že inštalácia, meranie kabeláže a dokumentáciu 
vykonal inštalačný partner SCI  

Záruka spoločností SCHRACK koncovému zákazníkovi formou certifikátu  

Na žiadosť musí byť spoločností SCHRACK predložené meracie protokoly 
a umožnený prístup ku systému. 

 

Záruka 7 let na komponenty SCHRACK  

 

Platí pri komponentoch značky SCHRACK. 

Zmluva medzi spoločnosťou SCHRACK a SCI na základe absolvovania 
školenia SCI 

Potvrdenie pre školenie SCI “Záruka 7 rokov na diely SCHRACK“ 
(Školenie „SKG7“) 

Dodanie registračného čísla 

Záruka spoločnosti SCHRACK koncovému zákazníkovi formou certifikátu 

Na žiadosť musí byť spoločností SCHRACK predložené meracie protokoly 
a umožnený prístup ku systému. 



 

 

Záruka 15 rokov na systém SCHRACK: 

 

Platí pri komponentoch značky SCHRACK. 

Zmluva medzi spoločnosťou SCHRACK a SCI na základe absolvovania 
školenia SCI 

Zmluva medzi spoločnosťou SCHRACK a SCSI na základe absolvovania 
školenia SCSI 

Zmluva medzi spoločnosťou SCHRACK a SCMC na základe absolvovania 
školenia SCMC 

Odovzdanie povolenia projektu spoločnosti SCHRACK 

Technický dozor vykonáva SCSI 

Inštaláciu vykonáva SCI 

Meranie a dokumentáciu vykonáva SCMC 

Potvrdenie o školení SCI “Záruka na systém SCHRACK“ (Školenie „SSG“) 

Povolenie vstupu pre spoločnosť SCHRACK zo strany majiteľa 

Dodanie registračného čísla 

Záruka spoločnosti SCHRACK koncovému zákazníkovi formou certifikátu 

Platí pri komponentoch značky SCHRACK. 

  



 

 

Záruka 30 rokov na systém SCHRACK  

 

Zmluva medzi spoločnosťou SCHRACK a SCI SCMC na základe 
absolvovania školenia SCI 

Zmluva medzi spoločnosťou SCHRACK a SCSI SCMC na základe 
absolvovania školenia SCSI 

Zmluva medzi spoločnosťou SCHRACK a SCMC SCMC na základe 
absolvovania školenia SCMC 

Odovzdanie povolenia projektu spoločnosti SCHRACK 

Technický dozor vykonáva SCSI 

Inštaláciu vykonáva SCI 

Meranie a dokumentáciu vykonáva SCMC 

Potvrdenie pre školenie SCI “Záruka na systém SCHRACK“ 
(Školenie „SSG“) 

Povolenie vstupu pre spoločnosť SCHRACK zo strany majiteľa. 

Dodanie registračného čísla 

Zmluva medzi spoločnosťou SCHRACK a koncovým odberateľom 
o kontrole, údržbe a výmenných prácach (Zmluva „SSG30 ÜWT“) 

Záruka spoločnosti SCHRACK koncovému zákazníkovi formou certifikátu 

 

Platí naše všeobecné obchodné podmienky. Omyl alebo zmena vyhradená. 


