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ZÁRUČNÉ VYHLÁSENIE 

JUPOL STRONG 
vnútorná umývateľná maliarska farba 
         
 
 

____________________________ 
Názov a adresa predávajúceho 

 

____________________________ 
Dátum dodania tovaru 

 
JUB, a.s., Klincová 1, 821 08 Bratislava (ďalej len JUB) poskytuje 5 ročnú záruku na nezmenené vlastnosti farby 
JUPOL STRONG, ktoré zahrňujú kryciu schopnosť, lesk a umývateľnosť, ako sú definované v Technickom liste pre 
JUPOL STRONG (uvedenom na web stránke http://www.jub.sk/vurobky/vnutorne-farby/jupol-strong/?cat=3191) a 
testované v súlade s normou EN 13 300 (krycia schopnosť ISO 6504-3, lesk EN ISO 2813, umývateľnosť – EN ISO 
11998). 
Pri uplatnení záruky je nutné predložiť originál dokladu, ktorý preukazuje nákup farby JUPOL STRONG. Názov a sídlo 
predajcu musí byť uvedené na tomto doklade, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou záručného vyhlásenia. Záručná doba 
začína plynúť dňom dodania výrobku. Dátumom dodania je dátum uvedený na faktúre alebo inom hodnovernom 
doklade, ktorý preukazuje nákup farby JUPOL STRONG. Táto záruka sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky. 
Spotrebiteľ si musí uplatniť záruku u výrobcu do 30 dní od zistenia závady a najneskôr do 3 mesiacov od vzniku závady. 
Záruka nevylučuje práva spotrebiteľa vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru. 
Záruka platí za podmienky, že nanesenie farby JUPOL STRONG je vykonané v súlade s platnými normami, potrebnou 
odbornou znalosťou a dôsledne v súlade s technickými návodmi a odporúčaniami výrobcu, ktoré sú uvedené 
v technickom liste, na obale výrobku a v súlade s výrobcom odporúčanými postupmi aplikácie. Pri nanášaní farby JUPOL 
STRONG sa môže použiť len materiál, ktorý ešte nie je po dobe trvanlivosti a ktorý bol správne skladovaný, resp. v 
súlade s návodmi uvedenými v technickom liste. Záruka platí pre použitie farby v normálnych priestoroch a za 
podmienky, že sú v týchto priestoroch zabezpečené vyhovujúce vnútorné mikroklimatické podmienky (napr. objekt musí 
byť riadne vetraný a v zime vykurovaný).  
JUB nezodpovedá za škodu spôsobenú z dôvodu nesprávneho výberu výrobku, nesprávnej a nekvalitnej aplikácie 
výrobku a nesprávneho použitia farby JUPOL STRONG. Záruka nezahŕňa náklady na opravu alebo zámenu farby 
JUPOL STRONG (náklady obnovovacieho maľovania), ale sa vzťahuje len a výhradne na zámenu, prípadne dodávku 
farby JUPOL STRONG. Záruka sa nevzťahuje na nehmotné a hmotné škody z dôvodu odstraňovania chýb a dočasného 
obmedzenia použitia priestorov (napr. dočasné zníženie funkčnosti nehnuteľnosti z dôvodu hluku, prítomnosti maliarov a 
pod.), ak uvedené predstavujú stavebné a organizačné postupy, ktoré sú zvyčajne potrebné pri obnovovacom maľovaní.  
 
Záruka neplatí: 
 ak sa na čistenie fľakov nepoužije mokrá handra alebo hubka namočená do roztoku bežných čistiacich prostriedkov na 

umývanie riadu; 
 v prípade odstraňovania fľakov kefou, drsnou stranou hubky na riad alebo inými nevhodnými pomôckami; 
 ak z dôvodu viacnásobného opakovaného čistenia na rovnakom mieste (napr. silné mechanické drhnutie alebo 

čistenie viacej ako 10 krát na rovnakom mieste) dôjde k poškodeniu vrchnej vrstvy farby (filmu), na základe čoho sa 
zmení krycia schopnosť a lesk; 

 v prípade fľakov spôsobených chemikáliami alebo inými agresívnymi prostriedkami (napr. silné farbivá v niektorých 
vínach, niektoré značky alkoholu); 

 v prípade, že farba Jupol Strong nie je namiešaná na miešacom systéme JUMIX podľa platných noriem alebo podľa 
objednaných receptúr, ktoré boli vydané spoločnosťou JUB; 

 ak zákazník alebo tretia osoba spôsobia mechanické poškodenie na farebnom filme, resp. spôsobia iné fyzikálne 
poškodenia v jej štruktúre, ktoré budú mať vplyv na vlastnosti farebného filmu. 

 
  

 


