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Příloha č. 1 ke Smlouvě 

OMEZENÁ ZÁRUKA NA RÁFKY A KOLA 

Účinnost od 1. července 2021 

Plané pro poprodejní trh v Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Bulharsku, Chorvatsku, Srbsku, 
České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Moldavsku a Rumunsku 

 

1. Působnost podmínek  

1.1. Tyto záruční podmínky (dále jen „Podmínky“) stanoví obecné zásady a obecná 

pravidla, jimiž jsou povinny se řídit všechny právní subjekty skupiny Trelleborg (dále jen 

„TWS“) při prodeji originálních ráfků a kol (dále jen „Výrobky“). 

1.2. Tyto Podmínky se vztahují pouze na ráfky a kola se značkou „TRELLEBORG“ 

používané v běžném provozu v zemědělství, lesnictví a průmyslu, jak je uvedeno  

u jednotlivých výrobků, které byly nainstalovány, udržovány a používány v souladu  

s pokyny a doporučeními společnosti TWS a které jsou označeny původním číslem 

výrobního kódu (měsíc/rok nebo rok/měsíc). 

1.3. Tyto Podmínky obsahují obecné zásady a pravidla týkající se záruk na výrobky. 

Podmínky přestavují užitečný nástroj, který vám pomůže zajistit, aby vaše smlouva 

nevystavovala celou skupinu Trelleborg odpovědnosti a ověřit, že jste uvážili úroveň 

odpovědnosti a záruky v přijatelných mezích. 

2. Minimální obsah záruky 

2.1. Společnost TWS zaručuje, že její ráfky a kola budou bez vad ve zpracování a materiálu 

při běžném a zamýšleném používání, a to po dobu 2 (dvou) let od data zakoupení, 

nikoliv však déle než 4 (čtyři) roky od data výroby.  

2.2. Společnost TWS zaručuje, že jakýkoliv ráfek/kolo, které se stane nepoužitelným  

v důsledku vadné konstrukce, zpracování nebo materiálu, bude vyměněno za 

ekvivalentní nový ráfek/kolo Trelleborg. 

2.3. Osoba, která výrobky kupuje (dále jen „Kupující“), je povinna písemně oznámit 

existenci vady nejpozději do 8 (osmi) dnů od dodání v případě zjevných vad a nejpozději 

do 8 dnů od zjištění v případě skrytých vad. 

2.4. V případě, že Kupující písemně oznámí vadu společnosti TWS ve výše uvedených 

lhůtách a poskytne společnosti TWS kopii původního prodejního dokladu nebo 

uspokojivý důkaz o datu nákupu, společnost TWS podle svého uvážení bezplatně 

opraví nebo vymění ráfek/kolo, které neodpovídá zaručeným specifikacím, a to  

v záruční lhůtě.  

2.5. Tato oprava nezahrnuje vedlejší náklady, jako je sejmutí, instalace nebo doprava. 

Společnost TWS v žádném případě neodpovídá za zvláštní, náhodné nebo následné 

škody.  

2.6. Při dodržování ustanovení tohoto odstavce 2 společnost TWS ověří soulad zásad  

a obecných pravidel stanovených v Podmínkách se všemi platnými místními právními 

předpisy upravujícími záruku. 
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2.7. Pokud místní právní předpisy vyžadují použití jiných závazných pravidel, která jsou  

v rozporu s pravidly stanovenými v Podmínkách, mají přednost místní pravidla. 

3. Výjimky ze záruky 

3.1. V rozsahu povoleném právními předpisy se záruka nevztahuje na následující případy: 

• Ráfky/kola, které nebyly ZAKOUPENY u společnosti TWS. 

• Jakákoliv porucha, závada nebo selhání způsobené poškozením při přepravě 

ráfků/kol nebo nehodou, nepřiměřeným použitím, nesprávným použitím, nedbalostí 

nebo nesprávným postupem při montáži. 

• Koroze nebo poškození v důsledku nesprávné údržby. 

• Koroze nebo kosmetické závady na ráfcích/kolech způsobené mechanickým 

poškozením, chemickými látkami, nepříznivými povětrnostními podmínkami nebo 

zanedbáním údržby. 

• Skvrny, odlupování nebo změna barvy na vnitřní/zadní straně ráfku/kola. 

• Poškození nebo selhání konstrukce, k němuž došlo v důsledku podmínek na 

silnici/poli nebo nárazem do nebezpečného předmětu na silnici/poli. 

• Ráfky/kola, které byly upraveny nebo opraveny jinak než společností TWS. 

• Poškození, k němuž došlo v důsledku nesprávné montáže, nadměrného zatížení 

vozidla a/nebo nesprávné velikosti pneumatiky. 

• Ráfky/kola prodávané jako „DA“ (zhoršený vzhled) nelze reklamovat v důsledku 

vzhledových vad. 

• Ráfky/kola poškozené při přepravě nebo manipulaci. Zásilky si překontrolujte  

a v případě poškození výrobků kontaktujte přepravní společnost. Reklamaci 

poškození vzniklého při přepravě je třeba uplatnit u přepravní společnosti. 

• Ráfky/kola nejsou určeny k montáži s jiným příslušenstvím, adaptéry nebo 

distančními prvky, mimo jiné včetně středových krytů, nábojových kroužků, ventilků, 

matic atd., než které dodává společnost TWS nebo které jsou v souladu s normou 

ISO. Tato záruka se nevztahuje na jakékoliv poškození způsobené takovým jiným 

příslušenstvím nebo adaptéry. 

3.2. Kromě výše uvedeného se záruka neposkytuje, pokud byly výrobky Kupujícím 

nesprávně sestaveny nebo používány nebo pokud nebyla prováděna jejich dostatečná 

údržba nebo pokud byly upraveny či opraveny bez souhlasu společnosti TWS.  

3.3. Dále platí, že společnost TWS nemůže nést odpovědnost za neshodu výrobků 

způsobenou běžným používáním dílů, které jsou ze své podstaty vystaveny rychlému 

opotřebení a nepřetržitému používání. 

 

 

 

 



 

 

        Trelleborg Wheel Systems Italia S.p.A.   
Società con Socio Unico – Direzione e Coordinamento: Trelleborg AB – Svezia 

Sede Legale: Via Nazionale Tiburtina 143, 00010 Villa Adriana, Tivoli (RM) Tel. +39 0774-384.1 - Fax +39 0774-384.702 
Partita IVA 05794321009, Iscritta al Registro Imp. del Trib. di Roma 11772260151, Iscritta al R.E.A. 907676   Capitale Sociale € 1.100.000 i.v.,  

www.trelleborg.com/wheelsystems 

 

 

4. Odmítnutí odpovědnosti a omezení záruk 

4.1. Společnost TWS potvrzuje, že neexistují žádné jiné záruky než ty, které společnost 

TWS poskytuje dle Podmínek. Zejména se pak společnost TWS v rozsahu povoleném 

právními předpisy zříká jakýchkoliv jiných záruk, výslovných nebo implicitních, mimo 

jiné včetně implicitních záruk prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel. 

4.2. V rozsahu povoleném právními předpisy se společnost TWS zříká odpovědnosti za 

jakékoliv zvláštní, náhodné, následné a sankční škody, ztrátu času nebo zisku, ztrátu 

používání vozidla nebo nepříjemnosti, a to i v případě, že byla na možnost takové ztráty 

nebo škody upozorněna.  


