Všeobecné údaje
k hotovým Weissenböck garážam:
(Tieto údaje platia analogicky aj pre Weissenböck prístrešky pre autá)

Potrebné podklady pre stavebné konanie:
Staviteľ potrebuje situačný výkres svojho pozemku i s č.
parcely a orientáciu na svetové strany, ako aj meno a adresu
susedov a označenie hraničiacich ulíc, atď. V tomto situačnom výkrese treba zaznačiť v mierke zriaďovanú garáž
(garáže) a doručiť spoločne s typovými projektmi našej hotovej garáže na kompetentný úrad. Typové projekty dostanete
od nás k dispozícii bezplatne. O podanie na stavebný úrad
sa musí postarať investor resp. jeho architekt.
Dodacie a platobné podmienky:
Transport:
Kompletná železobetónová hotová garáž sa dopraví pomocou špeciálneho transportéra na miesto inštalácie. Ak je
to možné z dôvodu príjazdu, osadí sa na pásové základy
pripravené zákazníkom (podľa plánu základov).Ak je z
dôvodu obmedzeného príjazdu nevyhnutný autožeriav, bude
tento objednaný od oprávnenej firmy priamo zákazníkom.
Hore uvedené transportné náklady sa chápu vrát. max. doby
inštalácie 1 hod. na garáž. Za časy čakania špeciálneho
transportéra v dôsledku nedostatočne pripraveného príjazdu
a/alebo podkladu pre príjazd sa započíta platná hodinová
sadzba i s prípadnými diétami.

Platby:
Pre vyúčtovanie zrážok z ceny sa berie do úvahy výlučne
cena tovaru zo skladu a nie transportné alebo iné náklady a
práce. Platby budú považované za vykonané až vtedy, keď
budeme môcť s konečnou platnosťou disponovať danou
čiastkou.
Garáže sú predávané za výhrady vlastníctva. Kupujúci musí
vyhovieť potrebným predpísaným formám na zachovanie
výhrady vlastníctva. Možnosť platby a žaloby v Neunkirchene
(miesto plnenia). Pri oneskorení v platení sa účtujú úroky z
omeškania vo výške 1,2 % za mesiac. Vlasovým trhlinám
vznikajúcim kvôli teplotným a zmršťovacím pnutiam pri našich
hotových garážach, ako aj trhlinám pri vybraniach v našich
hotových garážach nie je možné zabrániť a nepredstavujú
žiadne zníženie kvality. Takéto trhliny sa nepovažujú za nedostatok a nebudú tiež nami odstránené. Preto nami nebudú v
tejto záležitosti uznané ani ako žiadne zľavy z faktúr.
Poškodenia:
Ak z dôvodu miestnych podmienok vznikli poškodenia, ako
poškodenia chodníkov, chodníkových platní, oplotení trávnika, a tiež plynových, vodovodných, telefónnych a elektrických vedení, za tieto neručíme, ale idú na vrub investora.
Vytýčenie základov:
Vytýčenie plochy na inštalovanie garáže sa musí uskutočniť zo strany zákazníka viditeľným spôsobom. Pre všetky
garáže sú potrebné základy, ktoré treba vyhotoviť zákazníkom podľa našich údajov. Plány základov sú k dispozícii
na vyžiadanie bezplatne.
Záruka:
Záruku poskytujeme iba vtedy, keď v rámci 5 dní po
obdržaní tovaru bude doručená písomná reklamácia
o zjavných závadách. Naša záruka predpokladá bezodkladnú
písomnú reklamáciu v dôsledku rozpoznaného nedostatku.
Naša záruka platí 2 roky po dátume vystavenia faktúry na
všetky materiály a ich spracovanie s nižšie uvedenou výnimkou. Na izoláciu strešnej plochy platí pri dodržaní predpísaných údržbových prác záručná doba 2 roky.
Výnimka: Iba 1/2 roka na všetky pohyblivé diely ako. cylindrický zámok, vodiace kladky, pružiny atď. V ostatnom odkazujeme na náš návod na údržbu. Chyby údržby vylučujeme
zo záruky.
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Inštalácia:
Aby bolo možné zaručiť hladkú dodávku, je dôležité, aby
príjazdové cesty až na miesto inštalácie uniesli zaťaženie na
jednu nápravu 10 t (= 4 osové nákladné vozidlo) príp. uniesli
celkové zaťaženie cca 38 t ! Upozornenie: zadná podpera
vozidla (podperná platňa 2,40 x 0,45 m) tlačí cca 25 – 30 t
na terén pred predným základovým pásom! Samotné miesto
inštalácie (plocha medzi základmi) nebude pri inštalácii sólo
garáže zaťažené nákl. Vozidlom. Na spevnenie príjazdových
ciest sa najlepšie hodí drvený štrk 0 – 63 mm (žiadny riečny
štrk alebo okrúhle kamienky!). Pásové základy by sa mali
vyhotoviť podľa plánu základov, pričom cca 30 cm široké
pásy musia byť založené až na mrazuvzdornú hĺbku. Základy
musia bezpodmienečne dosahovať v základovej hĺbke až po
vonkajší okraj garáže, pretože garáž dosadá na základ len
obvodovou stenou. Podlahová doska garáže nesmie dosadať
na zem (je potrebná vzduchová medzera 5 cm).
Príjazdové cesty, šírka vjazdu alebo ostatné obmedzenia
musia mať svetlú šírku zodpovedajúcu šírke garáže +30
cm, nadstavané vjazdy alebo podjazdy svetlú výšku 4,10 m.
Stromy, húštiny atď. pred dodaním garáže , prosím, zodpovedajúco vyrežte. Ak má byť garáž umiestnená napr. pod
presahujúcou strechou, potom musí byť výška okrajového
žľabu min. 4,25 m. Od prednej hrany osadzovanej garáže je
potrebná voľná dĺžka výjazdu minimálne 9,70 m pre špeciálny
transportér. Pri inštalácii žeriavom môže byť tento rozmer aj
menší. Presnú potrebu miesta sa v tomto prípade dozviete od
nás. Terén, na ktorý sa inštaluje, musí byť vyrovnaný a bez
spádu. Za charakter miesta, základu a pôdy je zodpovedný
investor alebo staviteľ. Samotná prehliadka dodávateľom
nezbavuje investora alebo staviteľa od jeho zodpovednosti za
stav miesta. Používanie garáže pred odovzdaním poverenou
osobou našej firmy ide na nebezpečenstvo nadobúdateľa.

