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Standardní záruční podmínky pro ocelové sudy 
 

Podmínky záruky: 

Zjevné vady je nutné reklamovat při převzetí zboží, přičemž zjevné optické vady sudů musí být zjištěny 

a zdokumentovány u sudů na dopravním prostředku originálně zajištěné od dopravce, resp. společností 

GREIF, popř. na dopravním prostředku částečně vyloženém, kde se vada musí vyskytovat na sudech, 

které jsou ještě originálně zabaleny/zajištěny a uloženy v dopravním prostředku. Zjevné optické vady 

zjištěné při nebo po manipulaci se sudy zákazníkem nebudou akceptovány.   

UN certifikace, přeprava nebezpečného zboží 

Výběr konstrukčního typu a vhodné povrchové úpravy sudu musí odpovídat vlastnostem plněného 

materiálu a je plně v odpovědnosti zákazníka. Dodavatel může poskytnout poradenství při výběru. 

Jednocestné použití 

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

Dodavatel neručí za jakékoliv problémy při opakovaném použití. 

Skladování a manipulace 

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

a transportu k plnění. 

Sudy musí být skladovány tak, aby byly chráněné před povětrnostními vlivy (déšť, sníh, prudké změny 

teplot…), tzn. v zastřešeném a suchém prostoru. 

 

Záruční lhůty: 
Při splnění podmínek záruky 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 1 měsíc 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 

 

 

 

Výjimky: 

Horní a dolní lem sudu (kontaktní místo sudu) – bez záruky na kvalitu vnějšího laku. 

Výztuhy volně ložených sudů – bez záruky na povrchové vady při dopravě (nutno řešit 

individuálně), záruka na povrchové vady se poskytuje jen na paletizované sudy, které jsou 

zajištěny proložkami mezi sudy.  


