ZÁRUČNÝ LIST
NA
KÚPEĽŇOVÉ RADIÁTORY
Typ radiátora:
Predajňa:

Dátum vyskladnenia:
Dátum predaja:__________________

Číslo dokladu o predaji:_________________________________________
Pečiatka predajni:
Záručné podmienky:
Výrobca poskytuje záruku na tesnosť a povrchovú úpravu kúpeľňových radiátorov umiestnených v teplovodných
sústavách 5 rokov od dňa predaja výrobcom. Záruka je platná iba v prípade riadne vyplneného záručného listu.
Práva zodpovednosti za chyby veci, pri ktorej platí záručná doba, zanikne, pokiaľ nebola uplatnená v záručnej dobe.
Plynutie záručnej doby sa predlžuje o dobu, pri ktorej bol výrobok v reklamačnom konaní v prípade, že je reklamácia
uznaná ako oprávnená.
Zákazník je povinný uplatniť záruku u predávajúceho, uvedeného v záručnom liste.
Záručný list a doklad o kúpe výrobku starostlivo uschovajte po celú dobu platnosti záruky.
Pri reklamačnom konaní od Vás bude požadovaný originál týchto dokladov.
Záruka se nevzťahuje na:
- chyby, vzniknuté dopravou, manipuláciou a skladováním
- chyby, vzniknuté neodbornou inštaláciou
- chyby, vzniknuté nesprávnym používaním alebo údržbou
- mechanické alebo iné poškodenie výrobku v rámci neočakávanej situácie (napr. požiar)
- chyby, vzniknuté používaním výrobku v nesprávných alebo extrémnych podmienkach.
Dôsledne skontrolujte Vami zakúpený tovar, zvlášť, či sa zhoduje objednávka s dodaným tovarom, či je tovar kompletný,
ači zakúpený výrobok nie je mechanicky poškodený a to do 2 pracovných dní od prevzatia tovaru. Na reklamáciu po
tomto termíne spojené s mechanickým poškodením, kompletnosťou výrobku a zhodou dodaného výrobku s objednaným,
nebude možné brať zreteľ.
U elektrických vykurovacích tyčiach dodržujte doporučený výkon, pri nedodržaní tohoto výkonu nebude
reklamácia uznaná.
Doporučenie:
Záručný list a doklad o kúpe výrobku (príp. jeho odbornej inštálacie) starostlivo uschovajte po celú dobu platnosti záruky.
Pri reklamačnom konaní od Vás bude požadovaný originál týchto dokladov!

P.M.H.-Invest & Trade spol. s r.o.
Přísečná 556
381 01 Český Krumlov

www.pmh-co.cz
Email:info@pmh-co.cz
Tel.: 00420 380 711 237
Fax.: 00420 380 711 155

Raiffeisenbank a.s., BIC(SWIFT): RZBCCZPP
EUR: 5002208844/5500 – IBAN: CZ1055000000005002208844
CZK: 5002209900/5500 – IBAN: CZ1655000000005002209900
RB Region Freistadt, BIC: RZOOAT2L110
IBAN: AT61 3411 0000 0261 0830

IČ: 15771067
DIČ: CZ15771067
Společnost je zapsaná v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 1094

