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Schiedel Slovensko spol. s r.o.
poskytuje pre komínový systém

SCHIEDEL STABIL
ZÁRUKU
30 rokov na bezpečnosť komína pri vyhorení sadzí
Záruka sa nevzťahuje na komíny používané pre priemyselné účely.
Podmienky záruky:
Odolnosť pri vyhorení – komínové vložky sú odolné proti vyhoreniu podľa EN 1457
Doba platnosti záruky začína okamihom inštalácie vykurovacieho systému.
Prípadný vznik škody musí byť našej firme oznámený na základe požiadaviek Reklamačného poriadku. V prípade, že
komínový systém bol postavený dodávateľsky, je potrebné priložiť k listu faktúru prevádzajúcej firmy. Škodová udalosť
musí byť oznámená do jedného mesiaca po jej vzniku.
Záruka sa vzťahuje,
vzťahuje podľa nášho slobodného rozhodnutia,
rozhodnutia na výmenu alebo opravu poškodených dielov,
dielov ale nie na
škody, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia so závadou nami dodanej časti, ako sú napr. náklady vzniknuté v súvislosti
s odstavením vykurovacieho systému, náklady na presťahovanie nájomcu alebo užívateľa počas opravy atď.
Pretože sa naša firma na výstavbe komínových systémov priamo nepodieľa, platí táto záruka iba v prípade splnenia
nasledujúcich predpokladov:
• komínový systém musí vyhovovať požiadavkám vykurovacieho zariadenia a stavebnej konštrukcie.
• komínový systém musí byť postavený z originálnych dielov dodávaných poskytovateľom záruky, podľa uznávaných
stavebných pravidiel (tzn. podľa platných noriem, resp. podľa nášho montážneho návodu).
• komínový systém musí byť používaný podľa svojho určenia a musí byť zaistená jeho údržba podľa platných predpisov,
predpisov
resp. musí byť prevádzkovaný podľa pokynov k obsluhe, pokiaľ boli udelené.
• na komíne a vykurovacom zariadení, na ňom pripojenom, boli pred jeho spustením do prevádzky prevedené revízie
revíznym technikom – kominárom.
Záväzok našej spoločnosti zaniká tiež v prípade, že
• Bola na vykurovacom zariadení prevedená jedna alebo viac zmien (napr. výmena vykurovacieho kotla a pod.) bez toho,
aby sme potvrdili ďalšie trvanie záruky
• Poškodené diely boli vymenené pred tým,
tým ako sme vyhotovili posudok škody a zistili jej príčinu a skôr ako sme dali s
výmenou písomný súhlas
• Záručný list nebol vyplnený celý a správne.
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