Určeno uživateli/Určené používateľovi
Určeno smluvní servisní organizaci/Určené zmluvnej servisnej organizácii
Určeno výrobci/Určené výrobcovi

VIADRUS a.s.
Bezručova 300
735 81 Bohumín
Česká Republika

Záruční list a Osvědčení o kvalitě a kompletnosti pro kotel/
Záručný list a Osvedčenie o kvalite a kompletnosti pre kotol
VIADRUS K4 ..............
Výrobní číslo kotle/ Výrobné číslo kotla ..............................………… Výkon kotle/ Výkon kotla
Způsob napojení kouřovodu/ Spôsob napojenia dymovodu

.......................................................

..............................…………...........................................................................

Uživatel (příjmení, jméno)/ Používateľ (priezvisko, meno)

………………………………………………………………………………………………..

Adresa (ulice, město, PSČ)/ Adresa (ulica, mesto, PSČ)

……………………………………………………………………………………………..

Telefon/ Telefón/ E-mail

……………………………………

E-mail ………………………………………………...........................

Kotel odpovídá požadavkům EN 15502-2-1, EN 677.

Kotol zodpovedá požiadavkám EN 15502-2-1, EN 677.

VIADRUS a.s. poskytuje záruku na kotel VIADRUS K4
24 měsíců od data uvedení výrobku do provozu.

VIADRUS, a.s., poskytuje záruku na kotly VIADRUS K4 v lehote
24 mesiacov od dátumu uvedenia výrobku do prevádzky.

Podmínky pro platnost záruky:
•
instalace kotle musí být provedena dle „Návodu
k obsluze a instalaci kotle“ odbornou montážní firmou
•
uvedení do provozu musí být provedeno dle „Návodu
k obsluze a instalaci kotle“ smluvní servisní organizací
akreditovanou výrobcem
•
provádět pravidelně 1 x ročně kontrolu kotle. Kontroly
smí provádět pouze organizace (smluvní servis),
oprávněná výrobcem VIADRUS a.s.
•
odstranění závad musí být provedeno smluvní servisní
organizací akreditovanou výrobcem

Podmienky pre platnosť záruky:
•
kotol sa musí inštalovať podľa „Návodu na obsluhu a
inštaláciu kotla“ odbornou montážnou firmou,
•
uviesť do prevádzky sa musí podľa „Návodu na obsluhu a
inštaláciu kotla“ zmluvnou servisnou organizáciou
akreditovanou výrobcom,
•
vykonávať pravidelne 1× ročne kontrolu plynového kotla.
Kontroly smie vykonávať iba organizácia (zmluvný servis),
oprávnená výrobcom VIADRUS a. s.
•
poruchy musí odstrániť zmluvná servisná organizácia
akreditovaná výrobcom.

Kompletnost dodávky kotle zaručuje prodejce.

Kompletnosť dodávky kotla zaručuje predajca.

Záruční list je bez vyplnění neplatný.

Záručný list je bez vyplnenia neplatný.

Uživatel potvrzuje, že:
smluvní servisní organizací seřízený kotel nevykázal při
topné zkoušce závadu
obdržel „Návod k obsluze a instalaci“ s řádně vyplněným
Záručním listem a Osvědčením o kvalitě
byl seznámen s obsluhou a údržbou kotle

Používateľ potvrdzuje, že:
zmluvnou servisnou organizáciou nastavený kotol nevykázal pri
vykurovacej skúške poruchu,
dostal „Návod na obsluhu a inštaláciu“ s riadne vyplneným
Záručným listom a Osvedčením o kvalite,
bol oboznámený s obsluhou a údržbou kotla.

……………………………………..
Datum výroby/Dátum výroby

……………………………………..
Razítko výrobce/Pečiatka výrobcu

……………………………………..
Kontroloval (podpis)/Kontroloval (podpis)

……………………………………..
Datum instalace/Dátum inštalácie

……………………………………...
Montážní firma/Montážna firma
(razítko /pečiatka, podpis, e-mail)

……………………………………..
Podpis uživatele/Podpis používateľa

…………………………………….
Datum uvedení do provozu/
Dátum uvedenia do prevádzky

……………………………………..
Smluvní servisní organizace/
Zmluvná servisná organizácia
(razítko, podpis,e-mail)/ (pečiatka, podpis, e-mail)

……………………………………..
Podpis uživatele/Podpis používateľa

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Jako uživatel uděluji společnosti VIADRUS a.s., se sídlem Bohumín,
Bezručova 300, souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených
na tomto záručním listě, a to výhradně za účelem zasílání obchodních a
marketingových sdělení na moji poštovní či elektronickou adresu. Tento
souhlas je platný do doby vyslovení mého písemného nesouhlasu se
zpracováním osobních údajů.
Potvrzuji zároveň, že jsem byl informován jak o svých právech, která jsou
stanovena v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tak i o rozsahu, účelu a
době používání osobních údajů. Všechny uvedené údaje jsou pravdivé a
poskytnuté dobrovolně.

VIADRUS a.s. IČ: 29400082
DIČ: CZ29400082

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Jako uživatel uděluji společnosti VIADRUS a.s., se sídlem Bohumín, Bezručova
300, souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených na tomto záručním
listě, a to výhradně za účelem zasílání obchodních a marketingových sdělení na
moji poštovní či elektronickou adresu. Tento souhlas je platný do doby vyslovení
mého písemného nesouhlasu se zpracováním osobních údajů.
Potvrzuji zároveň, že jsem byl informován jak o svých právech, která jsou
stanovena v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tak i o rozsahu, účelu a době
používání osobních údajů. Všechny uvedené údaje jsou pravdivé a poskytnuté
dobrovolně.

Infolinka: 800 133 133
E-mail: info@viadrus.cz

