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Podmínky poskytování prodloužených záruk na hydroizolační povlak 

1. Společnost Fatra, a.s., poskytuje automaticky nad rámec zákonné záruky, resp. odpovědnosti za vady, 

prodlouženou záruku na plnění hydroizolační funkce hydroizolačního povlaku v systému FATRAFOL-

S a FATRAFOL-A. Na hydroizolační povlak v systému FATRAFOL-H není prodloužená záruka 

standardně poskytována. 

2. Prodloužená záruka je automaticky poskytována: 

• v systému FATRAFOL-S po dobu maximálně 10 let od prokázaného předání dokončeného 

hydroizolační povlaku, např. formou předávacího protokolu, záznamem ve stavebním deníku 

nebo jiným relevantním způsobem a současně maximálně po dobu 11 let od prvního prodeje 

hydroizolačního materiálu. 

• v systému FATRAFOL-A po dobu maximálně 5 let od prokázaného předání dokončeného 

hydroizolační povlaku, např. formou předávacího protokolu, záznamem ve stavebním deníku 

nebo jiným relevantním způsobem a současně maximálně po dobu 6 let od prvního prodeje 

hydroizolačního materiálu. 

3. Podmínkou pro uznání závazků, plynoucích z prodloužené záruky je: 

• písemné nahlášení (uplatnění) reklamace bez zbytečného odkladu po zjištění vady v době 

trvání záruky, 

• doložení kupní smlouvy, faktury nebo jiného dokladu, prokazujícího nákup reklamovaného 

materiálu od společnosti Fatra, a.s., 

• doložení data aplikace, resp. přejímky dokončeného hydroizolačního povlaku, např. kopií 

Stavebního deníku, předávacím protokolem apod., 

• instalace hydroizolačního povlaku v souladu s příslušnými Konstrukčními a technologickými 

předpisy FATRAFOL-S nebo FATRAFOL-A, platnými v době realizace. Soulad musí být 

potvrzen na základě fyzické prohlídky díla pověřeným pracovníkem Fatra, a.s., v rámci 

reklamačního řízení, 

• podmínkou plnění záručních závazků je celistvost reklamovaného hydroizolačního povlaku 

pouze z vybraných výrobků řady FATRAFOL, resp. AQUAPLAST za současného použití 

doporučovaných doplňkových prvků 

4. Není-li některá z výše uvedených podmínek splněna, Fatra, a.s., si vyhrazuje právo odmítnout plnění 

závazků vyplývajících z prodloužené záruky. 

5. Uvedené podmínky poskytování prodloužených záruk nabývají platnosti dnem 1. 9. 2021. Uvedením 

novější verze poskytování prodloužených záruk pozbývají všechny předchozí verze platnost. 

6. Prodloužené záruky se nevztahují na trvalou barevnou stálost, poškození lesku, ušpinění povrchu nebo 

jeho znečištění vlivem okolního prostředí, na poškození fólie živočichy a na ostatní změny na fólii 

vzniklé v důsledku nevhodného provozování nebo údržby. 

Prodloužené záruky se dále nevztahují na netěsnosti hydroizolačního povlaku způsobené jeho 

poškozením mechanickými vlivy nebo působením abnormálního fyzikálního, chemického nebo jiného, 

pro hydroizolační povlak neslučitelného namáhání. 

7. Poškozený materiál nebo materiál, u něhož je podezření, že nesplňuje deklarované parametry, je nutno 

reklamovat před instalací. 


