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G:\02_IMS\04_Instrukce_Navody_Metodiky\_Rozpracovane\MK Zarucni podminky (Prodej) 

Záruční podmínky pro ocelové sudy 
1) Viditelné mechanické poškození (poškrábání laku, promáčkliny/deformace): 

Typ ložení 
Záruka na 

promáčliny 
Záruka na poškrábání laku 

Volně ložené sudy Ne Ne 

Volně ložené sudy v papírových návlecích Ne 
Ano, mimo výztuh, horního a 

spodního lemu 

Paletizované sudy Ano 
Ano, mimo drobných odřenin 

výztuh, horního a spodního lemu 

Paletizované sudy v papírových návlecích nebo s další ochranou 

(kartonové proložky, ochranné kartonové rohy, atd.) 
Ano Ano, mimo drobných odřenin výztuh 

Paletizované sudy v papírových návlecích a další ochranou 

(kartonové proložky, ochranné kartonové rohy, atd.) 
Ano Ano 

- Reklamovat je nutné hned při převzetí zboží, případně při vykládce, 

- Je nutné zaslat fotky z vykládky z dopravního prostředku, včetně fotky celého inkjetu (UN kód a další obsažené 

informace), 

- Reklamace zjištěné po manipulaci se sudy zákazníkem nemohou být akceptovány, 

- Sudy musí být manipulovány šetrně, aby nedošlo k deformaci nebo odření obzvláště při vykládce a transportu 

k plnění. 

2) Konstrukční typ a vnitřní povrchová úprava: 

- za výběr konstrukčního typu, dostatečnou úroveň UN certifikátu, vhodné vnitřní povrchové úpravy a vhodnost 

použití ocelového sudu odpovídá zákazník na základě druhu plněného materiálu (dodavatel může poskytnout 

doporučení). 

3) Použití: 

- Ocelový sud je z hlediska předpisů pro dopravu nebezpečného zboží konstruován jako jednocestný obal. 

- Výrobce sudů (dodavatel) neručí za jakékoliv problémy při opakovaném použití. 

4) Rez a stálost barev: 

- Sudy musí být skladovány v zastřešeném a suchém prostoru, aby byly chráněné před povětrnostními vlivy (déšť, 

sníh, vlhkost, mráz, prudké změny teplot atd.). 

Záruční lhůty pro ocelové sudy 
Při splnění výše uvedených podmínek dodavatel poskytuje záruku od data výroby: 

 nepoužitý naplněný olejem 

1. Těsnost:  6 měsíců 

2. Záruka na vnější povrchové vady:     

Sud  bez vnějšího laku - surový bez záruky na rez 

Sud s vnějším vodním lakem nebo pozinkovaný* 6 měsíců 

3. Záruka na vnitřní povrchové vady:     

Sud  bez vnitřního laku bez záruky na rez 12 měsíců 

Sud s vnitřním vodním lakem nebo pozinkovaný* 2 měsíce -  

Sud s vnitřním syntetickým lakem RDL* 6 měsíců v závislosti na náplni 
* nevztahuje se na vznik rzi po mechanickém poškození a u pozinkovaných sudů na vznik rzi na svaru 

Výjimky: 

Na dolní a horní a lem sudu se nevztahuje záruka na kvalitu vnějšího laku a na rez. 


