Záruční list gabotherm®

Wolf Česká republika s.r.o., se sídlem v Brně, Rybnická 92, IČO: 494 33 741, zapsaná dne
20. 7. 1993 do OR u KS v Brně, poskytuje tímto záruku na výrobek:
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Výrobek:

Výrobek:

Název a adresa
provozu:

Název a adresa
provozu:

Záruky:

Záruky:

• 10 let na kompletní systém s trubkami gabotherm®
• 2 roky na samostatné komponenty.

• 10 let na kompletní systém s trubkami gabotherm®
• 2 roky na samostatné komponenty.

Rozsah a obsah záruky určují Reklamační podmínky.

Rozsah a obsah záruky určují Reklamační podmínky.

Distributor tímto potvrzuje, že výrobek je kompletní, byl řádně zkontrolován a svým provedením odpovídá všem legislativním požadavkům platným v ČR v době prodeje. Dle zákona č. 22/1997 Sb.
v aktuálním znění bylo výrobcem vystaveno Prohlášení o shodě.
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v aktuálním znění bylo výrobcem vystaveno Prohlášení o shodě.

Záruční list je základním dokladem pro uplatnění reklamace ve stanovené záruční době. Musí být
potvrzený prodejcem a oprávněnou montážní firmou s udaním data uvedení do provozu.
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Potvrzení oprávněného subjektu o uvedení do provozu a o seznámení obsluhy s provozními
a záručními podmínkami:

Zde oddělte

Záruční list gabotherm®

Potvrzení oprávněného subjektu o uvedení do provozu a o seznámení obsluhy s provozními
a záručními podmínkami:
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razítko a podpis
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razítko a podpis

Záruční doba začíná dnem uvedení výrobku do provozu za předpokladu, že doba mezi převzetím výrobku a jeho uvedením do provozu není delší než 2 měsíce. V případě překročení této
lhůty začíná záruční doba 2. měsíc ode dne prodeje výrobku.
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lhůty začíná záruční doba 2. měsíc ode dne prodeje výrobku.
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