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Záruka výrobcu SCHELL 
 
Spoločnosť SCHELL preberá voči spotrebiteľom za výrobky značky SCHELL, 
dodatočne ku zákonnému ručeniu predajcu voči spotrebiteľovi, túto záruku výrobcu. 
Tá platí bez ohľadu na nariaďujúce zákonné predpisy o ručení, ako napríklad podľa 
Zákona o ručení za výrobky, v prípadoch zámeru alebo hrubej nedbalosti, z dôvodu 
ohrozenia života, ublíženia na zdraví zo strany spoločnosti SCHELL, alebo jej 
realizačných pomocných síl.  
 
„Spotrebiteľom“ v zmysle tejto záruky výrobcu je každá fyzická osoba, ktorá je na 
základe kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo vlastníkom výrobku a nezískala ho za 
účelom ďalšieho predaja alebo inštalácie v rámci svojej podnikateľskej alebo 
samostatnej profesionálnej činnosti u tretích osôb. 
„Prvým zákazníkom“ je spotrebiteľ, ktorý výrobok značky SCHELL získal ako prvý od 
obchodníka alebo inej fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá výrobok v rámci svojej 
podnikatelskej alebo samostatnej profesionálnej činnosti ďalej predáva alebo 
inštaluje. 
 
 
Záručné plnenie 
 
Spoločnosť SCHELL garantuje spotrebiteľom podľa zadania nasledujúcich 
ustanovení, že výrobky pod značkou SCHELL, ktoré boli firmou SCHELL od 01. 
januára 2015 uvedené do obehu, budú na dobu päť rokov od dňa nadobudnutia 
vlastníctva zo strany spotrebiteľa ako prvého zákazníka, maximálne však na dobu 
sedem rokov od výroby týchto produktov, bez materiálových, výrobných alebo 
konštrukčných vád. Pri posudzovaní, či je výrobok závadný, sú základom všeobecne 
uznávané pravidlá techniky k momentu výroby daného produktu. 
 
Spoločnosť SCHELL môže rozhodnúť, či výrobok opraví, vykoná výmenu alebo 
spotrebiteľovi vráti kúpnu cenu. 
 
Oprava alebo výmena za nový výrobok sa vykoná kvalifikovaným odborným 
remeselníkom podľa voľby spoločnosti SCHELL. Pritom spočíva plnenie v rámci tejto 
záruky v bezplatnej dodávke alebo oprave nového výrobku rovnakého druhu, 
rovnakej akosti a/alebo rovnakého typu. Ak by sa vadný produkt v momente 
záručného prípadu už nevyrábal, je spoločnosť SCHELL oprávnená dodať výrobok 
rovnakej hodnoty. Po výmene prechádzajú vadné výrobky do vlastníctva firmy 
SCHELL. Náklady prípadného odoslania a spätného zaslania výrobku preberá 
spoločnosť SCHELL. 
 
Ostatné nároky spotrebiteľa voči spoločnosti SCHELL, obzvlášť nároky na náhradu 
škody, ktorá mohla vzniknúť vadným výrobkom firmy SCHELL, nie sú kryté touto 
zárukou výrobcu. 



 
 
Záručná lehota 
 
Záruka výrobcu spoločnosti SCHELL platí pre lehotu päť rokov od dňa nadobudnutia 
vlastníctva výrobku zo strany spotrebiteľa ako prvého zákazníka. 
 
Spotrebiteľ musí preukázať, že záručná doba ešte neuplynula. 
 
Záručná lehota nie je autorizovanými opravárenskými opatreniami spoločnosti 
SCHELL alebo výmenou výrobku alebo jednotlivých dielov ani predĺžená, ani 
nezačína plynúť znovu od začiatku. To platí i v prípade, ak by boli k novému výrobku 
priložené tieto záručné podmienky. 
 
 
Záručné predpoklady 
 
Predpokladom záručného nároku je predloženie originálnej faktúry s dátumom – u 
kúpnej zmluvy – dodania a/alebo – u zmluvy o dielo – montáže výrobku, ktorá musí 
jednoznačne vykazovať meno a adresu predejcu a miesto kúpy alebo odborného 
výkonu (montáže). Nároky z tejto záruky existujú ďalej iba vtedy, ak je výrobok 
odborne nainštalovaný, zabudovaný a obsluhovaný. Návod k montáži a k obsluhe 
vydaný firmou SCHELL musí byť dodržaný, predpokladom je okrem toho, že montáž 
je vykonaná v súlade s príslušne platnými zákonnými ustanoveniami (§ 12 odstavec 
4 AVBWasserV a § 17 odstavec 1 TrinkwV). Ďalej je pri inštalácii výrobku potrebné 
v každom prípade dbať na dodržanie Všeobecných inštalačných podmienok, 
Technických informácií o výrobku a Technických dátových listov vydaných 
spoločnosťou SCHELL ako i všeobecne uznávaných pravidiel techniky. 
 
Pre nárokovanie záruky výrobcu u spoločnosti SCHELL je okrem toho nevyhnutné, 
aby bol výrobok riadne čistený a udržiavaný, ako aj obsluhovaný v súlade 
s príslušným návodom od spoločnosti SCHELL. 
Technické produktové informácie, technické dátové listy ako aj návod k ošetrovaniu 
od spoločnosti SCHELL sú uložené v predajnom balení alebo sú k dispozícii na 
stiahnutie na internetovej stránke spoločnosti SCHELL  www.schell.eu. 
Konečný zákazník môže využiť záručné plnenie iba vtedy, ak oznámi vzniknutú 
závadu pred uplatnením záručných plnení, alebo ak od neho takéto oznámenie 
v individuálnom prípade nemožno oprávnene požadovať. Prvou kontaktnou osobou 
pre oznámenie v rámci záruky výrobcu spoločnosti SCHELL je spravidla odborný 
remeselník, u ktorého konečný zákazník výrobok získal, inak servisné miesto 
splnomocnené spoločnosťou SCHELL alebo spoločnosť SCHELL sama. 
 
Oznámenie musí byť vykonané v primeranej lehote po odhalení vady, v každom 
prípade však pred uplynutím záručnej lehoty. 
 
 
 
 
 
 

http://www.schnell.eu/


 
 
Výluka záruky 
 
Uplatnenie záruky je vylúčené obzvlášť vtedy, 
 

 ak neboli montáž, ošetrovanie, údržba alebo opravy výrobku vykonávané 
odborne, 

 ak môže byť vada spôsobená bežným opotrebením výrobkov, 

 ak je závada spôsobená chybou obsluhy alebo chybnou manipuláciou  s 
výrobkom, 

 ak závada vznikne na základe chýbajúcej alebo chybnej údržby, 

 ak  sú pri oprave alebo údržbe výrobku používané iné ako originálne náhradné 
diely firmy SCHELL, 

 ak bola závada spôsobená dopravou, zabudovaním alebo prípadnou 
skúšobnou prevádzkou výrobku, 

 ak vznikli škody na základe pôsobenia vyššej moci alebo prírodných pohrôm, 
obzvlášť záplav alebo požiarov, 

 ak bol poškriabaný povrch, 

 ak sa u výrobku jedná o výstavný produkt alebo displej, 

 ak je postihnutý spotrebný materiál (ako napríklad filtre, zmiešavacie trysky 
alebo batérie) alebo opotrebiteľný materiál (ako napríklad tesnenie alebo 
hadičky), 

 ak bola závada spôsobená lomom krehkých častí (ako napríklad sklo alebo 
žiarovka), 

 ak závada nastala na základe agresívnych vplyvov prostredia (ako napríklad 
chemikálie alebo čistiace prostriedky), vápenitých usadenín, naplavením 
nečistôt alebo poruchami spôsobenými ľadom a/alebo vápnom, 

 ak bola závada vyvolaná špecifickými situáciami prostredia (ako napríklad 
pretlak alebo podtlak v rozvode vody, prepätie alebo podpätie na el.vedení), 

 ak sa jedná o nepatrné odchýlky, ktoré nemajú vplyv na úžitkovú hodnotu 
výrobku, 

 ak je závada dôsledkom úmyselného alebo nedbalostného poškodenia 
výrobku zo strany spotrebiteľa alebo tretej osoby, alebo 

 ak sa miesto inštalácie nachádza v krajinách, v ktorých nemá koncernová 
skupina SCHELL svoju vlastnú odbytovú spoločnosť alebo odbytového 
partnera. 

 
Spoločnosť SCHELL v každom jednotlivom prípade preverí, či sú splnené záručné 
predpoklady a prípadné výlukové dôvody. Ak sú uplatnené záručné nároky a 
v priebehu preverovania výrobku zo strany spoločnosti SCHELL sa ukáže, že sa 
nejedná o závadu, alebo že záručný nárok z niektorého z vyššie uvedených dôvodov 
neexistuje, je firma SCHELL oprávnená vybrať servisný poplatok vo výške 10,00 
Euro plus DPH. Ak preukáže zákazník, že podľa okolností nemohol poznať 
neexistenciu záručného nároku, servisný poplatok odpadá. 
 
 
 
 



 
 
 
Zákonné práva 
 
Zákonné práva spotrebiteľa v prípade závadného a/alebo chybného výrobku 
spoločnosti SCHELL okrem práv z tejto záruky (napríklad práva zo záruky v súlade s 
§ 437 OZ – dodatočné plnenie, zníženie, odstúpenie a/alebo náhrada škody, nároky 
zo Zákona o ručení za výrobky a/alebo z nedovoleného konania v zmysle §§ 823 a 
dalších OZ ai.) nie sú touto zárukou obmedzené. Rovnako tak ponecháva táto záruka 
nedotknuté také práva a nároky, ktoré má spotrebiteľ prípadne voči predajcovi 
a/alebo prevádzajúcemu podnikateľovi, u ktorého prvý zákazník výrobok získal.  
 
Záverečné ustanovenia 
 
Táto záruka platí vo vyššie uvedenom rozsahu a za vyššie uvedených predpokladov. 
 
Táto záruka podlieha právu Spolkovej republiky Nemecko s vylúčením Dohovoru 
OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) zo dňa 11.04.1980.  
 



Všeobecné inštalačné podmienky. Od firmy SCHELL. 
 
Armatúry a fitingy Schell sú konštruované a vyrábané v súlade s technickými 
normami a predpismi platnými v Nemecku a, ak sú dostupné, tak i v celoeurópskom 
a medzinárodnom merítku. 
Armatúry sú koncipované tak, aby bola pri dodržaní inštalačných predpisov a pri 
odbornej montáži, riadnej údržbe a ošetrovaní zaistená bezporuchová prevádzka. 
 
1. Kvalita vody (vhodnosť) 
Výrobky značky Schell sú vhodné pre pitnú vodu v súlade s Nariadením o pitnej vode 
2001 (TrinkW). Zliatinové súčasti spĺňajú požiadavky podľa DIN EN 50930 časť 6 a 
požiadavky Spolkového úradu na ochranu životného prostredia (Zoznam UBA 
„Kovové materiály vhodné z hľadiska hygieny pitnej vody“). Nezávisle na tom musí 
byť preverená vhodnosť materiálov podľa DIN EN 12502 (Pravdepodobnosť korózie 
kovových materiálov v rozvodných systémoch pitnej vody).  
 
U nasledujúcich druhov vody je nutné počítať s obmedzením funkčnosti, príp. so 
všeobecným koróznym ohrozením. 
 

1. Morská a slaná voda 
2. Chlórovaná voda 
3. Minerálna voda 
4. Upravená dažďová voda 
5. Upravená odpadová voda z domácich odpadových systémov (šedá voda) 
6. Pitná voda s tvrdosťou > 14odH* (zmäkčovacie zariadenie vhodné) 
7. Voda z domácich studní 
8. Voda chudobná na kyslík 

 
* > 2,5 milimol tvrdosti uhličitanu vápenatého/l 
 
SCHELL doporučuje pred voľbou materiálu dať vypracovať analýzu pitnej vody. 
Prípadne musí byť vo zvláštnych prípadoch rozhodnuté o inštalácii iných 
mosadzných zliatin. V kritických prípadoch je nevyhnutná konzultácia s firmou 
SCHELL. 
 
2. Získanie kvality pitnej vody 
Prevádzka systému pitnej vody má vplyv na hygienu pitnej vody. 
Je potrebné dbať na nasledujúce body: 

 Inštalácia poistných armatúr podľa DIN EN 1717 alebo EN 806 

 Zabránenie usadeninám vo vode/dobám tvorby usadenín (viď informacia 
Spolkového úradu na ochranu životného prostredia 2004) 

 Dodržanie teplôt vody, ohrevu vody studenovodných potrubí, ako aj 
zamedzenie nízkych teplôt v teplovodných potrubiach (viď k tomu DVGW 
Pracovný list W 551) 

 Zabudovanie armatúr so skúšobnou značkou 
 
3. Uvedenie do prevádzky 
Pri uvedení armatúr do prevádzky musí byť zaistené, aby boli všetky potrubia 
prepláchnuté a žiadne znečišťujúce častice nemohli narušiť funkciu armatúr (viď EN 



806 Časť 4). Všetky spoje musia byť podrobené tlakovej skúške, přičom tiež musí 
byť armatúra preverená i na tesnosť. 
Pri odovzdaní inštalácie prevádzkovateľovi zariadenia musí byť vykonané a 
zdokumentované zaškolenie o funkcii a prípadne tiež o nutných údržbárských 
úkonoch(VDI 6023). 
 
4. Všeobecné inštalačné pokyny 
Armatúry na pitnú vodu môžu byť inštalované iba vhodným odborným personálom. 
Musí byť použité vhodné náradie (kľúče, skrutkovače, šesťhranné kľúče), ktoré 
zabráni poškodeniu povrchových plôch. Pri montáži nesmú byť na konštrukčné diely 
prenášané žiadne nadmerné sily (Code of Practice, inštalačné postupy akceptované 
odborníkmi). Ak sú vytvorené spojenia konopným tesnením, musia byť použité 
povolené tesniace materiály. Pri nanesení konope nesmie dôjsť k nadmernému 
zaťaženiu na spojovacie miesta. Armatúry musia byť – ak je k dispozícii – kontrované 
na predpokladaných kľúčových plochách. Napätie z potrubných systémov nesmie byť 
prenášané na armatúry. 
 
Poukazujeme na skutočnosť, že armatúry SCHELL obsahujú silikónové tesnenia a 
tuky. Použitie v prevádzkach lakovní preto nie je  povolené. 
 
5. Pokyny k údržbe 
Armatúry a ich konštrukčné časti podliehajú, rovnako ako iné mechanické diely, 
prirodzenému opotrebeniu. Obzvlášť postihnuté sú tesniace prvky, ktoré by mali byť 
obzvlášť u zariadení s požadovanou vysokou prevádzkovou bezpečnosťou 
(zdravotníctvo) alebo vysokým užívateľským zaťažením (verejné objekty) 
v pravidelných intervaloch menené. 
Poistné zariadenia, ako napríklad spätné klapky musia byť v súlade s EN 806 Časť 5 
v pravidelných časových odstupoch preverené a prípadne vymenené. Pre 
zamedzenie biofilmov a sedimentačných usadenín na filtroch a oceľových 
regulátoroch musia byť tieto diely pravidelne čistené, respektíve v prípade nutnosti 
vymenené (EN 1717). 
 
6. Pokyny k ošetrovaniu 
Chrómované povrchové plochy a mosadzné diely je možné ošetrovať a čistiť iba 
jemnými čistiacimi prostriedkami. Nepoužívať žiadne škriabajúce, drhnúce, alkohol 
alebo kyseliny obsahujúce čistiace dezinfekčné prostriedky. Žiadne konštrukčné diely 
nesmú prísť do styku s agresívnymi médiami (napríklad silikón, čpavok, dusičnany, 
kyseliny, polyuretánová pena atď.). Nečistiť paroprúdovými prístrojmi. 
Eloxované hliníkové povrchy je možné čistiť iba vhodnými čistiacimi prostriedkami. 
Na eloxované hliníkové povrchy nesmú byť použité žiadne čistiace prostriedky, ktoré 
chemicky napadajú eloxovanú vrstvu. Škodlivo tu pôsobia fluoridy, chloridy a sírany. 
Hodnota pH čistiacich prostriedkov sa musí pohybovať v rámci chemicky neutrálnej 
oblasti medzi pH 5 a pH 8. Drhnúce a škriabance spôsobujúce prostriedky ako 
brúsny papier, oceľová vlna alebo drôtené kefy nie sú prípustné.  
 
7. Ochrana pred vplyvmi prostredia 
Povrchy armatúr nesmú byť vystavené žiadnym agresívnym vplyvom prostredia. 
Vonkajšie vplyvy atmosféry pri mori alebo v soľných kúpeľoch alebo inštalácia vo 
voľnom priestore môžu vo viditeľnej oblasti ovplyvniť kvalitu povrchu konstrukčných 
dielov.  



 
8. Ochrana životného prosteedia 
Spoločnosť SCHELL používa iba materiály, ktoré nemajú negatívne vplyvy na kvalitu 
pitnej vody. Všetky výrobné procesy sú koncipované s úsporou zdrojov. Navyše je 
mosadz dobre recyklovateľným materiálom. Použité umelé hmoty by mali byť v 
triedenej podobe znovu použité. Batérie a elektronické konštrukčné diely nepatria do 
domáceho odpadu. Na konci svojej životnosti musia byť odovzdané v predajniach 
alebo do verejných zberní určených k tomuto účelu (2002/96/EG, 2006/66/EG). 
 
9. Normy a predpisy 
V každom prípade je potrebné rešpektovať platné inštalačné normy a predpisy i 
reálny stav zariadenia. Technické výlukové podmienky príslušných elektrárenských a 
vodárenských podnikov musia byť dodržané! Pre elektronicky riadené armatúry je 
nevyhnutné dbať na ochranný priestor (nízke napätie). Je potrebné sa starať o to, 
aby cudzie prúdy a magnetické polia negatívne neovplyvňovali funkcie elektronických 
ovládaní. Montážne návody a návody na obsluhu firmy SCHELL musia byť 
dodržiavané. 
 
10. Všeobecné prevádzkové pokyny 
Armatúry a inštalácie musia byť plánované a inštalované tak, aby sa zamedzilo 
nebezpečenstvu oparenia horúcou vodou. 


