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Podmínky použití a záruky na vlajkové pruty a vlajky s potiskem 

 

1. Klient je povinen ihned po obdržení zboží ho zkontrolovat. 
2. Vlajky s potiskem, vlajkové pruty a podstavy jsou určeny k použití v interiéru a exterierů. 
3. Vlajky s potiskem (stejně tak i vlajkové pruty a podstavy) je nutné před složením a zabalením 

do transportních tašek usušit, očistit od případných nečistot, hlíny apod. a zajistit, aby vlajka 
s potiskem při zabalení do tašky nemohla být mechanicky poškozena. 

4. U vlajek Standard (vlajkové pruty s kovovými vložkami a ložiskovým rotátorem) je důrazně 
doporučeno použití maximálně do rychlostí větru: 
 
Vlajka Standard Velikost S použití maximálně do 60km/h (7 Beaufort) 
Vlajka Standard Velikost M použití maximálně do 45km/h (6 Beaufort) 
Vlajka Standard Velikost L použití maximálně do 45km/h (6 Beaufort) 
Vlajka Standard Velikost XL použití maximálně do 45km/h (6 Beaufort) 
 
Vlajka Eco Velikost S použití maximálně do 45km/h (6 Beaufort) 
Vlajka Eco Velikost M použití maximálně do 45km/h (6 Beaufort) 
Vlajka Eco Velikost L použití maximálně do 45km/h (6 Beaufort) 
Vlajka Eco Velikost XL použití maximálně do 45km/h (6 Beaufort) 
 
Stožárové vlajky s rozměry do 1,5 x 4m použití maximálně do 60km/h (7 Beaufort) 
 

5. Jakmile rychlost větru přesáhne specifikace v z bodu 3. je nutné vlajkový prut/sloup s vlajkou 
s potiskem a podstavou složit a uklidit. 

6. Vlajku s potiskem lze čistit nechemickými prostředky a prát v pračce na maximálně 40 stupňů.  
7. Vlajky s potiskem se v žádném případě nesmí čistit mechanicky. 
8. Při sušení vlajek nesmí být použita sušička. 
9. Vlajky nesmí být žehleny. 
10. Při jakémkoliv poškození nebo natržení vlajky s potiskem nebo vlajkových prutů by měla být 

ihned vlajka rozložena, aby nedošlo k dalšímu poškození. Vlajka by měla být zaslána na 
posouzení reklamace anebo případnou opravu – pokuď je oprava možná. 

11. Vlajka s vlajkovým prutem a podstavou nebo vlajkový sloup s/bez otočné hlavy s ráhnem musí 
být umístěn tak, aby nic nebránilo jejímu volnému otáčení a vzájemnému dotyku. V případě 
více vlajek/sloupů dbejte na dostatečné mezery mezi vlajkami. 

12. Dbejte na to, aby nasazený prut opravdu zasahoval až do špičky zesíleného vyztužení tunýlku 
vlajky. Jedině tím zajistíte pěkné vypnutí mušího křídla. 

13. Tolerance rozměrů a mechanicko-fyzikálních hodnot je dána vlastnostmi a technologickými 
podmínkami tiskového procesu a pohybuje se v rozmezí +- 5 %. Při odchylkách v této 
toleranci je zakázka považována za splněnou a bez vady. 

14. Dodavatel poskytuje záruku 1 rok na stálobarevnost vlajky se sublimačním 
potiskem.(Nevztahuje se na změnu zaprášením vlajky.) 

15. Dodavatel poskytuje záruku 1 rok na mechanické části vlajkového prutu při běžném použití 
v interiéru a exteriéru a podle podmínek použití v tomto seznamu. 

16. Obecná životnost materiálu vlajek v závislosti na povětrnostních podmínkách (větru) může být 
½ až 1 rok. 

17. Záruka se vztahuje pouze na prokazatelné vady výrobku, není možné reklamovat vady vzniklé 
opotřebením, překročenou životností komponentů nebo nešetrným zacházením či 
skladováním, vlivy a působení extrémních povětrnostních podmínek. 

18. Právní vztahy zde výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními z.č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník v platném a účinném znění. 


