K čisteniu radiátorov používajte vlhkú utierku z mikrovlákna. V žiadnom
prípade nie je vhodné použitie abrazívnych alebo chemických čistiacich
prostriedkov.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie výrobku nad rámec bežného používania. Pokiaľ
nebude pri kontrole výrobku zistená žiadna chyba spôsobená výrobcom alebo nebudú
splnené záručné podmienky, uhradí náklady spojené s kontrolou alebo opravou výrobku kupujúci.
Pokiaľ tovar bude pri uplatňovaní poruchy zákazníka zasielaný poštou, musí byť zabalený
vo vhodnom balení tak, aby nedochádzalo k ďalšiemu poškodeniu dopravou. Na takto
vzniknuté nedostatky nebude pri posudzovaní oprávnenosti braný ohľad.

Zákazník stráca nárok na záručnú opravu v prípade, že vykurovacie telesá boli:
inštalované v budovách, zariadeniach alebo v priestoroch, kde je zvýšená vlhkosť,
predovšetkým na verejných WC, mycích linkách, vo výbehoch pre zvieratá, krytých
bazénoch apod.
voľne skladované vo vonkajšom priestore, skladované pri teplote nižšej ako -5°C
korózne vo vnútri poškodené a tak netesné vďaka napr. nevhodnému chemickému
zloženiu vykurovacieho média
deformované po nevhodnom transporte alebo prekročením maximálneho prevádzkového pretlaku
mechanickým poškodením alebo nevhodnou manipuláciou zapríčinenou kupujúcim alebo pri doprave
úmyselným poškodením alebo poruchy vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy alebo
iných vplyvov
pokiaľ sa používaním výrobku po výskyte reklamovanej poruchy jeho stav zmenil natoľko,
že bude obtiažne posúdiť reklamovanú chybu
neodborne prevedenou montážou telies, zásahom do konštrukcie telies bez súhlasu
predávajúceho
používanie výrobku pre iné účely ako je obvyklé, zvlášť sušenie mokrých textílií priamo na radiátore bez použitia prídavných sušiakov k tomu určených, týmto dochádza
k poškodeniu povrchovej úpravy
poškodené používaním čistiacich prípravkov, ktoré nie sú určené pre daný druh
povrchovej úpravy dodaného radiátora
zakúpené so zľavou z dôvodu poškodenia, na ktoré bol kupujúci upozornený

Záruka se vzťahuje na poruchy a nedostatky, ktoré v priebehu záručnej doby vznikly
chybou výroby alebo defektmi použitých materiálov.
Nárok na právo zo záruky je možné uplatniť iba po predložení tohoto záručného listu
a originálu dokladu o zakúpení výrobku (účtenky) s označením výrobku, dátumom a razítkom predajne. Na kópie a účtenky s chýbajúcimi údajmi sa nebude brať ohľad a preto
ich vo vlastnom záujme uschovajte spolu s predajným dokladom. Podmienkou uznania
reklamácie je, aby kupujúci v záručnej dobe bez odkladu zahájil reklamačné riadenie
u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený.

Záruka predávajúceho sa vzťahuje na tesnosť, na povrchovú úpravu, na udané hodnoty tepelných výkonov a tlakových strát vykurovacích telies odborne nainštalovaných v uzavretej teplovodnej sústave podľa platných noriem a vyhlášok, vrátane koróznych vlastností teplonosnej látky, ktorá musí byť používaná výhradne ako vykurovacia, a nikdy užitková.
Telesá musia byť odborne inštalované podľa platných noriem v uzavretej teplovodnej sústave, ktorá je odborne zostavená podľa VDI 2035 s ohľadom na ochranu proti
škodám spôsobených koróziou a vodným kameňom.
Kupujúci je povinný sa pri montáži a používaní výrobku riadiť pravidlami obsiahnutými
v priloženom montážnom návode a pravidlami obecne známymi.
Kupujúci je povinný prekontrolovať stav výrobku pri prevziatí alebo čo najskôr po
prevziatí.
Okolité prostredie, v ktorom sú telesá inštalované, neprekračuje svojím koróznym
pôsobením požiadavky na úpravu povrchu telies podľa platnej normy.
Telesá s elektrickým prívodom je nutné odborne inštalovať podľa platných noriem
a vyhlášok normy o umiestnení spotrebičov. Vykurovacie telesá v kúpeľni krytie IP 44
- zóna 2. IP 21 - zóna 3. Podlahové konvektory s ventilátorom krytie IP 20 - suché
prostredie, IP 56 - mokré prostredie.
Telesá s vykurovacou tyčou je nutné skladovať pri teplote vyššej ako -5°C.
Predávajúci zodpovedá za škody, ktoré má tovar pri prevziatí a za škody, na ktoré sa
vzťahuje záruka a vyskytnú sa v záručnej dobe.
Záručné lehoty začínajú plynúť od dátumu predaja kupujúcemu:
Kúpeľňové radiátory rúrkové, záručná doba 5 rokov u bielych, farebných a nerezových radiátorov, chrómované prevedenie 5 rokov. Prevádzkový tlak max. 10 bar.
lamelové radiátory a konvektory, záručná doba 5 rokov. Prevádzkový tlak max.
6 bar - štandardné prevedenie, 10 bar - podľa objednávky.
elektrické kúpeľňové a lamelové radiátory, záručná doba na vykurovaciu tyč
2 roky. Záručné opravy elektrických telies sú vykonávané výhradne u výrobcu.
podlahové konvektory, záručná doba na tesnosť spojov 5 rokov, na výmenník
a nerezové vane záručná doba 10 rokov, na elektroinštaláciu záručná doba 2 roky.
radiátory z rebrových rúrok, záručná doba 2 roky.
článkové radiátory, záručná doba 5 rokov.

UBC s.r.o.
Mělnická 87
250 65 Bořanovice, Pakoměřice

2016
EN 442-1:2015
PoV 13004-18-06

UBC s.r.o.
www.sapho.cz
VAT: 27146987

печатью

интересе

