Záruka
Schiedel Slovensko poskytuje na komínový
systém

ICS 25 a ICS 50
záruku na zachovanie funkčnosti po dobu

10 rokov
počínajúc dňom vystavenia revíznej správy.
Ak je komínový systém Schiedel ICS25 a ICS50 použitý podľa deklarácie
poskytovateľa záruky a zostavený podľa jeho platných technických podkladov
(technických listov, technologického predpisu montáže, ...)
je potom zaručená:
• odolnosť kovových prvkov systému proti korózii, tak ako deklarujú príslušné
normy a smernice pre skúšanie a posudzovanie koróznej odolnosti kovových
materiálov pre komíny.
Podmienkou pre uznanie záruky je dodržanie záručných podmienok uvedených
na ďalšej strane tohto dokumentu.
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Záručné podmienky
Záruka bude uznaná len pri dodržaní nižšie uvedených podmienok:
1. Odťah spalín bol urobený výhradne z prvkov systému Schiedel ICS25 a ICS50, pri dodržaní
všetkých všeobecne platných technických predpisov a noriem a tiež podľa platných podkladov
firmy Schiedel.
2. Montáž bola vykonaná firmou, ktorá bola na to preukázateľne zaškolená a má na túto činnosť
oprávnenie.
3. Hotové dielo bolo prevzaté zadávateľom bez viditeľných závad a nedorobených častí
a k tomuto existuje zápis – doklad o prevzatí diela.
4. Na spalinovej ceste bola pred uvedením do prevádzky vykonaná revízia v predpísanom
rozsahu a bola vydaná revízna správa v zmysle platnej legislatívy.
5. Komínový systém je prevádzkovaný podľa deklarácie poskytovateľa záruky a je pravidelne
a preukázateľne čistený a kontrolovaný v zmysle platnej legislatívy.
6. Spaľovací vzduch nesmie obsahovať zlúčeniny chlóru, napr. halogény zo spaľovacieho
vzduchu alebo dioxíny z hnojív obsiahnutých v palive.
Poskytnutie plnenia zo záruky:
a) Záruka sa vzťahuje na prípady, kedy dôjde k porušeniu funkčnosti systému vplyvom korózie,
podľa vyššie zmienených predpisov.
b) V prípade uznania záruky sa zaväzuje poskytovateľ záruky nahradiť príslušné diely, potrebné
k rekonštrukcii spalinovej cesty a hradí náklady na ich montáž, pokiaľ k tomu nie je povinná tretia
osoba.
c) Pre poskytnutie plnenia zo záruky musí byť:
- záručný prípad firme Schiedel ihneď písomne oznámený, spolu s doložením dokladu o montáži
preškolenou a oprávnenou firmou, s dokladom o počiatočnej revízii a doklady o pravidelnej
údržbe podľa platných predpisov a noriem.
- záručný prípad posúdený zástupcom poskytovateľa záruky a z tohto posúdenia musí byť k
dispozícii zápis, príp. iná dokumentácia.
d) Poskytnutím plnenia zo záruky sa nepredlžuje ani nanovo nezakladá pôvodná záručná lehota.
e) Záruka zaniká v prípadoch:
- neodbornej manipulácie s prvkami systému
- neodbornej montáže
- neodborného čistenia
- montáže neoprávnenou, nepreškolenou firmou
- pri poruchách, ktorých príčinou bola vyššia moc
- pri škodách, spôsobených nepredvídateľným pôsobením živlov
- pri zmenách na stávajúcom vykurovacom systéme
- pri pôsobení hrdzi
- pri použití nevhodných vymetacích a čistiacich nástrojov
- pri inom ako vymedzenom použití
- ak spaľovací vzduch obsahuje zlúčeniny chlóru, napr. halogény zo spaľovacieho vzduchu
alebo dioxíny z hnojív obsiahnutých v palive
- ak dôjde k poškodeniu celistvosti vložky kvôli mechanickému pôsobeniu nespálených častí
pevného paliva
f) V prípade zmeny na vykurovacom systéme behom záručnej doby je možné záruku zachovať,
pokiaľ je táto zmena technicky zdokumentovaná a pokiaľ je k dispozícii nová revízia, príp.
posúdenie.

