Reklamační řád společnosti EKOMAT spol. s r. o.
1. Dodávaný materiál musí splňovat úroveň hodnot deklarovaných v Podnikových normách společnosti, který
výrobce (prodejce) na požádání předloží, popřípadě jsou dostupné na www.ekomat.cz/vsechny-dokumenty.
2. Výrobce ručí za dodržení těchto hodnot jen v případě dodržení následujících ustanovení č. 4 - 8.
3. Na materiál je poskytována záruka v délce 24 měsíců ode dne prodeje.
4. Materiál musí být skladován v suchém a krytém prostředí.
5. Materiál smí být použit pouze k účelu, ke kterému je určen a musí být používán jen při předem stanovených
podmínkách.
6. Při montáží a aplikacích je nutno postupovat dle obecně známých postupů pro daný typ izolačního nebo jiného
materiálu a dle Pracovního postupu, který je součástí každé dodávky (příbalový letáček, neplatí pro výrobky
střediska POLYPO).
7. Při potřebě zvláštního použití nebo odlišných pracovních postupů je nutno takovou skutečnost konzultovat
s výrobcem.
8. Zvláště upozorňujeme na:
U výrobků z pěnového polyetylénu (z EPE):
 základní materiál (nelaminovaný) neodolává UV záření
 rozsah teplot, při kterých je možno materiál použít, je -40 0C až + 900 C
 materiál má rozměrovou stálost ±2 %, tedy při montáži musíme počítat s +2 % délky pro
případnou eliminaci této vlastnosti, která je obecně platná pro všechny materiály z pěnového
polyetylénu.
U výrobků střediska POLYPO – fólií:
 fólie neodolávají UV záření
 rozsah teplot, při kterých je možno materiál použít, je -40 0C až + 900 C
9. O reklamaci je nutno sepsat Reklamační protokol a odpovědní pracovníci společnosti EKOMAT spol. s r. o. se
domluví s reklamujícím na kompenzaci, případně na dalším postupu.
10. Výrobce (prodejce) je povinen reklamaci uzavřít do 30 dnů. V případě nutnosti následných zkoušek u nezávislé
zkušební organizace se lhůta pro uzavření reklamace prodlužuje o délku trvání těchto zkoušek.
11. Při reklamaci je nutno doložit doklad o nabytí výrobku, výrobní štítek (je součástí každého balení a obsahuje
identifikační znaky výrobku), sdělení co je reklamováno a popřípadě přiložit vzorek. Při reklamaci trubic z EPE pak
je nutno ještě přiložit část trubice s potiskem, kde je i datum výroby. U výrobků střediska POLYPO je nutno dodat
vzorek a popřípadě pořídit fotodokumentaci. Při reklamaci neúplnosti dodávky je nutno nahlásit podací čísla
balíků, které odběratel obdržel (z přepravních štítků) pro možné dohledání chybějících balíků.
12. Doplňujícím dokumentem tohoto Reklamačního řádu jsou Všeobecné obchodní podmínky společnosti
EKOMAT spol. s r. o., platné od 1.1.2014.
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