Varovanie pred lacnými replikami !!!
Klamlivo podobné repliky, väčšinou čínskeho pôvodu, sa čoraz viac ponúkajú za najnižšie ceny!
Tu je náš tip pre spotrebiteľov, ako sa chrániť pred nepríjemnými prekvapeniami:
Predtým, ako sa rozhodnete pre kúpu prístrešku, položte dodávateľovi nasledujúce otázky:
1. Aká je krajina pôvodu?
2. Statika; Pozor, v obehu je falošná anglická statika s názvami produktov od spoločnosti
XIMAX! (Ak sa nedá preukázať správna statika, v prípade poistnej udalosti sa vyskytnú
závažné problémy s poistením.)
3. Certifikácia CE podľa EN 1090. Požiadajte dodávateľa o konkrétne registračné číslo CE
produktu. Pre hliníkové konštrukcie tohto typu je od 1. júla 2014 povinná certifikácia CE
podľa EN 1090. Ak to nie je možné predložiť, existuje riziko , že vám dá stavebný úrad stavbu
odstrániť , pretože vám hrozí nebezpečenstvo úrazu.
4. Záruka , resp. poskytovateľ záruky.
5. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú chybným výrobkom

V porovnaní s týmito lacnými exemplármi majú hliníkové dizajnové prístrešky značky XIMAX
nasledujúce kvalitatívne prvky:
1. Overené výrobky s CE certifikátom
2. Statika pre každú variantu možného zaťaženia snehom
(Typ 75, 100, 112, 137, 187 a 213 kg / m2)
3. 10-ročná záruka od spoločnosti, ktorá existuje už viac ako 22 rokov na trhu.
4. Zodpovednosť za výrobok (druhotné poškodenie spôsobené vadou výrobku)
5. Spoľahlivosť dodávky náhradných dielov . Napr. ak je profil po rokoch poškodený, alebo
sa vám stane nehoda na prístrešku, vieme dodať a vymeniť samostatný diel.
6. Predaj prostredníctvom renomovaných špecializovaných maloobchodných partnerov
7. Inštalácia prístrešku s licenčnými kooperačnými partnermi

Jedna úvaha o vzťahu medzi cenou a kvalitou:
„Na tomto svete neexistuje takmer nič, čo by sa nedalo vyrobiť v slabšej kvalite
a predať trochu lacnejšie! Takouto politikou sa niektoré firmy zameriavajú na
klientov, ktorí sa orientujú iba podľa najnižšej ceny.“
Je nerozumné platiť príliš veľa, ale ešte horšie je platiť málo. Ak zaplatíte príliš
veľa, prídete o nejaké peniaze. To je všetko. Ak na druhej strane zaplatíte príliš
málo, niekedy prídete o všetko, pretože to, čo ste kúpili, nemôže plniť funkciu
na, ktorú bola vec zakúpená.
„Pravidlá ekonomiky vám nedovolia , získať veľkú hodnotu za málo peňazí. Ak
prijmete najnižšiu ponuku, musíte k tomu niečo prirátať za riziko, ktoré postupujete. Ak tak urobíte,
tak máte aj dosť peňazí na zaplatenie niečoho lepšieho, kvalitnejšieho . “- John Ruskin, Anglicko z 19.
storočia a stále platné dodnes.

