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Podmínky užívání nůžkových stanů  

1. Stan nesmí být ponechán bez dohledu. Musí u něho být vždy zodpovědná osoba.

2. Doporučujeme očistit rám stanu před jeho každou stavbou, v opačném případě může dojít k

jeho poškození vlivem zachycených nečistot. Firma Top Advert s.r.o. (dále jen Výrobce) nenese

zodpovědnost za jakékoliv poškození způsobené v důsledku stavby stanu se znečištěným rámem.

3. Doporučujeme sundat textilní panely se suchými zipy (střechu a bočnice, poloviční bočnice, lanka 

a kolíky k upevnění) z konstrukce stanu pokaždé před jeho složením a sestavením.

4. Textilní plachty stanu (střecha a bočnice) by měly být očištěny a vysušeny před každým sbalením

do přepravního obalu. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za vznik případných skvrn vzniklých 

v důsledku skladování vlhkého a znečištěného opláštění stanu.

5. Stany vyrobené firmou Top Advert nejsou přizpůsobené k využití pod sněhovou zátěží. Pokud je

vrstva sněhu na střeše stanu vyšší než 3 cm, musí být neprodleně odstraněna.

6. Voda zachycená na střeše stanu musí být neprodleně odstraněna.

7. Postavený stan musí být ukotven do země stanovými kolíky a lany během celé doby jeho

užívání. Pokud není možno takto stan ukotvit, doporučujeme použití příslušných zátěží.

8. Stany mohou být využity s následujícím bezpečnostním zařízením:

a) při rychlosti větru do 1 km/hod: bez jakéhokoliv zařízení

b) 2-10 Km/hod: set 10 kg závaží nebo lana se stanovými kolíky

c) 11-20 Km/hod: set 10 kg závaží + set stanových kolíků

d) 21-60 Km/hod: set 10 kg závaží + set stanových kolíků + set stanových lan

e) více než 60 Km/hod: stan musí být složen a zabráněno jeho užívání (nejdříve se snímají

boční plachty, následně střecha a konstrukce)

9. Pokud jsou zjištěny jakékoliv vady či nedostatky, kupující na ně musí výrobce upozornit do 2 pra-

covních dnů od pořízení. Tato písemná reklamace musí obsahovat přesný popis závady, informaci 

o datu zjištění závady a několik fotek pro ověření. Výrobce se zavazuje reagovat na takovou 

písemnou reklamaci do 30 pracovních dnů.  Ostatní se řídí platnými obchodními podmínkami na 

adrese: https://www.topadvert.cz/navody-a-podminky-pouziti/

10. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za rozložení/složení stanu v rozporu s návodem.

11. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nevhodným užíváním ani na vady způsobené v1

důsledku náhodných/nepředvídatelných událostí jako je např. nadměrné UV záření, požár,

vichřice, vandalismus apod.

12. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu výše uvedených informací bez předchozího upozornění.

 

 


