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§1 | ZÁRUČNÍ LHŮTA
§1.a.

ASB poskytuje záruční lhůtu 60 měsíců na dodání a instalaci squashových kurtů. Všechna zařízení a příslušenství
dodaná třetími stranami, jako jsou například elektrická zařízení, vzduchotechnická zařízení, atd., nesou záruční
lhůtu stanovenou jejich výrobcem. Záruční lhůta čar herního značení kurtu je stanovena na 24 měsíců.

§1.b.

Záruka se vztahuje na jakékoliv vady díla, způsobené jeho výrobou nebo instalací, a to výhradně při dodržování
podmínek pro užívání a údržbu squashových kurtů, popsaných v předaných manuálech. Na vady způsobené
rozsáhlými změnami vzdušné vlhkosti se tato záruka nevztahuje.

§1.c.

ASB nenese záruku za skleněné panely po jejich nainstalování do stěn kurtu. Proto je doporučeno, aby si kupující
sjednal samostatné pojištění skleněných panelů.

§2 | DOBA DODÁNÍ
§2.a.

Stanovená doba dodání se může změnit v závislosti na vyšší moci, stávkách, výlukách provozu nebo jiných
nepředvídatelných situacích a nehodách. Takováto zpoždění jsou nad rámec naší zodpovědnosti.

§3 | PODMÍNKY DODÁVKY
§3.a.

Jsou-li díly ASB kurtu přiváženy na staveniště nákladním automobilem, musí být zaručena přístupnost staveniště
pro tento automobil po celou dobu vykládky, a to i za nepříznivých podmínek počasí.

§3.b.

Transportní cesta z místa vykládky na místo instalace kurtu musí být průchozí a její povrch musí být pevný a
dostatečně únosný. Po celé její délce musí být zajištěny průchozí otvory o min. rozměru 1,4 × 2,5 m.

§3.c.

Pokud se místo instalace kurtu nenachází v 1.NP na úrovni terénu, budou transportní podmínky upraveny.

§4 | PODMÍNKY INSTALACE
§4.a.

Před zahájením instalace kurtu musí být prostor větrán a vytápěn, relativní vzdušná vlhkost nesmí překročit 65% a
pokojová teplota nesmí být nižší než 15° Celsia. Pokud tyto podmínky nebudou zaručeny, instalace může být
odložena. Jakékoliv zpoždění, tímto způsobené, nenáleží do naší zodpovědnosti a můžou být účtovány
vícenáklady.

§4.b.

Základní hrubá podlaha stavby musí být rovná, povolená odchylka +/- 10 mm na každých 10 m délky. Překročí-li
odchylka povolenou mez, dodavatel ASB může provést dodatečné vyrovnání, oproti vícenákladům. Podlaha
stavby musí být chráněna vůči vzlínající a zemní vlhkosti.

§4.c.

Je-li součástí dodávky i ASB posuvná stěna, kupující musí zajistit přívod elektrické energie dle požadavků ASB.

§5 | ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§5.a.

Vlastnické právo k dílu přechází na kupujícího dnem zaplacení dohodnuté celkové ceny díla prodávajícímu. V
případě nezaplacení ceny díla ve lhůtě splatnosti, ani v prodlouženém dalším termínu (pokud jej prodávající
stanoví), se kupující zavazuje zpřístupnit dílo prodávajícímu k provedení takových technických opatření na něm,
která dočasně znemožní jeho užívání nebo umožnit prodávajícímu dílo zcela rozebrat a odvézt.

§5.b.

Kupující se zavazuje v případě svého odstoupení od smlouvy uhradit prodávajícímu veškeré prokazatelně vzniklé
náklady vyplývající z této smlouvy, nejméně však ve výši 10% z celkové ceny díla.

§5.c.

Technické podmínky kladené na stavbu a únosnosti konstrukcí stavby musí být zajištěny dle požadavků ASB a
navrženého projektového řešení. Jakákoliv změna v projektové dokumentaci musí být odsouhlasena oběma
stranami a to před vlastní dodávkou.

§5.d.

Součástí ceny díla nejsou náklady spojené s odvozem a likvidací odpadu.
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