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OPOMBE IN TEHNIČNE OMEJITVE PRI GARANCIJI 
 
 
Dostava pri garanciji: 
garancija zajema brezplačno zagotovitev delov na osnovno mesto prodaje. 
Montaža in transportni stroški niso predmet garancije. 
 
Pri vsaki dostavi je potrebno opraviti pregled dostavljenih elementov in vidne napake  
ter morebitne transportne poškodbe vpisati na dobavnico. 
Ostale pomanjkljivosti in napake je potrebno sporočiti v roku 8 dni po prejemu,  
v pisni obliki, z digitalno fotografijo. 
Poškodbe stekla po prevzemu niso predmet garancije. 
 
Garancija je veljavna, če so elementi uporabljani v skladu z avstrijskimi tehničnimi 
standardi in niso izpostavljeni prekomernim obremenitvam. 
Normalna obraba in poškodbe, ki so posledica malomarnega ali nepravilnega  
ravnanja, niso predmet garancije. 
 
Posamezni primeri garancij bodo izvedeni s strani podjetja ACTUAL, po dogovorjenih 
stopnjah ali usklajeno s poslovnim partnerjem. 
 
 
ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz GmbH 
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20 LET GARANCIJE 
na ohranitev delovanja okovja, v smislu dobavljivosti enakih ali primerljivih rezervnih delov. 
 
10 LET GARANCIJE 
proti razbarvanju zgornje površine pri belih PVC profilih.Ocena spremembe barve je določljiva 
po standardu ISO 105 – A03 ( standard posivelosti). Obstojnost barve profila je zadovoljiva, če 
ne preseže 4. stopnje. 
 
10 LET GARANCIJE 
proti razbarvanju zgornje površine eloksiranih ali prašno barvanih aluminijastih profilov, ki so 
izpostavljeni zunanjim vplivom. Najnižja vrednost je 30% osnovne vrednosti odtenka, ki je 
določljiva po lestvici standarda DIN 67530. 
 
7 LET GARANCIJE 
proti razbarvanju zgornje površine pri barvnih PVC profilih.Ocena spremembe barve je 
določljiva po standardu ISO 105 – A03 ( standard posivelosti). Obstojnost barve profila je 
zadovoljiva, če ne preseže 4. stopnje. 
 
5 LET GARANCIJE 
proti pojavu kondenza v prostoru med stekli.Ocena vizualne kvalitete stekla je določljiva po 
smernicah združenja „ Bundesverband des Glaserhandwerks, Hademar „. 
 
3 LETA GARANCIJE 
na lesene profile in končno površinsko obdelavo lesa, če je bilo čiščenje in vzdrževanje izvajano 
po navodilih proizvajalca. 
 
5 LET GARANCIJE 
za posamezne materiale in sestavne dele, ki niso izpostavljeni obrabi. 
 
3 LETA GARANCIJE 
za posamezne dele ( stekla, polnila, senčila ), ki niso izpostavljeni obrabi. 
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