
Záruční podmínky společnosti Somfy, spol. s r.o. 
pro odběratele (výrobní a montážní firmy) 
 
Prodloužená záruka na výrobky značky Somfy: 
Společnost Somfy, spol. s r.o. poskytuje odběrateli na výrobky značky Somfy bezplatně 
nadstandardní prodlouženou záruční dobu v trvání: 
 
60 měsíců, tj. 5 let, na: 
- pohony pro rolety, žaluzie, markýzy, interiérové zastínění a stropní pohony pro garážová 

vrata, 
- na prvky a systémy ovládání (spínače, dálkové ovladače, řídicí jednotky,…), elektrické a 

mechanické příslušenství, 
pokud výrobky nejsou z této záruky jmenovitě vyjmuty. 
 
36 měsíců, tj. 3 roky, na: 
- pohony pro posuvné a křídlové vjezdové brány a na vjezdové závory,  
- elektronické řídicí jednotky pro vjezdové brány a závory, mechanické příslušenství a solární 

sady pro vjezdové brány a garážová vrata, 
pokud výrobky nejsou z této záruky jmenovitě vyjmuty. 
 
Nadstandardní prodloužená záruční doba se nevztahuje na: 
- záložní baterie k pohonům pro garážová vrata a vjezdové brány 
- nabíjecí baterie k pohonům OXIMO 40 WireFreeTM RTS 
- baterie k pohonům pro interiérové zastínění řady WireFreeTM. 
- baterie (primární články) v dálkových ovladačích, spínacích hodinách, čidlech apod.   
- jednotku skupinového řízení R1J-U-E-230 
- na výrobky zakoupené spotřebitelem za účelem instalace svépomocí nebo prostřednictvím 

neproškolené firmy mimo obor stínicí techniky. 
Ve výše uvedených případech platí záruční doba v délce trvání 24 měsíců dle § 8 odst. 1 
Všeobecných obchodních podmínek společnosti Somfy, spol. s r.o. 
 
Záruka se nevztahuje:  
- Na výrobek, který byl rozebrán, opravován nebo jiným způsobem upravován. 
- Na vady výrobku zaviněné nedodržením pokynů v příslušném návodu k instalaci (použití), 

nesprávnou montáží, špatným elektrickým zapojením, zanedbanou či nevhodnou údržbou, 
nebo nevhodným použitím. 

- Na vady výrobku vzniklé následkem mimořádných provozních podmínek, zejména použitím 
výrobku v prostředí nadměrně prašném, vlhkém, mimořádně chladném nebo teplém (viz 
technické a provozní podmínky s ohledem na určení výrobku), působením chemických či 
agresivních látek apod. 

- Na vady výrobku způsobené přepětím na napájecím napětí, proudovým přetížením, vlivem 
vnějšího elektromagnetického pole apod. 

- Na vady způsobené úmyslným poškozením nebo nesprávným užíváním. 
- Na vady způsobené vyšší mocí (živelnou pohromou apod.). 
 
Společnost Somfy, spol. s r.o. nenese náklady odběratele související s výměnou 
reklamovaného výrobku u spotřebitele, viz § 8, odst. 2 Všeobecných obchodních podmínek 
společnosti Somfy, spol. s r.o. 
 
Jaký je postup? 
Prodlouženou záruku uplatňuje spotřebitel u autorizované dodavatelské výrobní nebo 
montážní firmy, které společnost SOMFY, spol. s r.o. tuto záruku garantuje. V případě zániku 
dodavatele přebírá společnost SOMFY, spol. s r.o. garanci za své výrobky přímo vůči 
spotřebiteli. Dodavatelská firma uvede ve svém záručním listu / smlouvě o dílo / faktuře 



informaci o prodloužené záruční době v souladu se „Záručními podmínkami společnosti 
SOMFY, spol. s r.o. pro spotřebitele“. Reklamační postup se dále řídí reklamačním řádem 
společnosti SOMFY, spol. s r.o. 
 
Záruční doba začíná běžet od data výroby vyznačeného na výrobku výrobcem. V případě, 
že datum výroby na výrobku uvedeno není, začíná záruční doba dnem prodeje výrobku 
společností Somfy spol. s r.o. odběrateli.  
 
Kdo může poskytovat nadstandardní záruku? 
Oprávnění k poskytování nadstandardní záruky mohou obdržet odborné firmy, které splňují 
následující kritéria odbornosti: 
- Pravidelná účast zaměstnanců na školeních v odpovídajícím rozsahu. 
- Obchodní a technická způsobilost - správná a vhodná volba řešení a produktů. 
- Odborná výroba a montáž, dodržování montážních zásad a postupů. 
- Kvalitní a odborný servis u zákazníka. 
- Dodržování reklamačních a záručních postupů a zásad společnosti SOMFY, spol. s r.o. 
 
Oprávnění - autorizaci poskytne společnost SOMFY jen firmám, které uvedená kritéria 
spolehlivě a dlouhodobě naplňují. To bude průběžně sledováno. Firma, která splňuje 
všechna tato kritéria, obdrží certifikát o poskytování 5leté záruky, jímž se firma bude moci 
prokazovat u spotřebitele. 
 
Jaké jsou výhody nadstandardní záruky? 
- 5letá záruka poskytuje silný prodejní argument pro spotřebitele - konkurenční výhoda. 
- Kontakt na firmu bude umístěn na webové stránky společnosti SOMFY, spol. s r.o. do 

seznamu firem, které nadstandardní záruku poskytují. 
- Dodavatel je oprávněn v době trvání prodloužené záruční doby (viz „Záruční podmínky 

společnosti SOMFY pro spotřebitele“) účtovat spotřebiteli náklady, vzniklé v souvislosti 
s výměnou reklamovaného výrobku Somfy. 

- Pokud bude reklamace uznána, dostane odběratel nový výrobek od společnosti SOMFY, 
spol. s r.o. zdarma. 

 


