Záručný list Gabotherm®

Wolf Slovenská republika s.r.o., so sídlom v Bratislave, Galvaniho 7, IČO: 17334128, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, č. Z 1960/B týmto poskytuje záruku na výrobok:

Wolf Slovenská republika s.r.o., so sídlom v Bratislave, Galvaniho 7, IČO: 17334128, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, č. Z 1960/B týmto poskytuje záruku na výrobok:

Výrobok:

Výrobok:

Názov a adresa
prevádzky:

Názov a adresa
prevádzky:

Záruky:

Záruky:

• 10 rokov na kompletný systém s rúrkami Gabotherm®
• 2 roky na samostatné komponenty.

• 10 rokov na kompletný systém s rúrkami Gabotherm®
• 2 roky na samostatné komponenty.

Rozsah a obsah záruky určujú Reklamačné podmienky.

Rozsah a obsah záruky určujú Reklamačné podmienky.

Predajca týmto potvrdzuje, že výrobok je kompletný, bol riadne skontrolovaný a svojím vyhotovením
zodpovedá všetkým legislatívnym požiadavkám platným v SR v dobe predaja. Spolu s tým potvrdzuje,
že výrobca vystavil na výrobok Vyhlásenie zhody.

Predajca týmto potvrdzuje, že výrobok je kompletný, bol riadne skontrolovaný a svojím vyhotovením
zodpovedá všetkým legislatívnym požiadavkám platným v SR v dobe predaja. Spolu s tým potvrdzuje,
že výrobca vystavil na výrobok Vyhlásenie zhody.

Záručný list je základným dokladom na uplatnenie reklamácie v stanovenej záručnej dobe. Musí byť
potvrdený predajcom a oprávnenou montážnou firmou s udaním dátum uvedenia do prevádzky.

Záručný list je základným dokladom na uplatnenie reklamácie v stanovenej záručnej dobe. Musí byť
potvrdený predajcom a oprávnenou montážnou firmou s udaním dátum uvedenia do prevádzky.

Potvrdenie oprávneného subjektu o uvedení do prevádzky a o oboznámení obsluhy
s prevádzkovými a záručnými podmienkami:

Tu oddeľte

Záručný list Gabotherm®

Potvrdenie oprávneného subjektu o uvedení do prevádzky a o oboznámení obsluhy
s prevádzkovými a záručnými podmienkami:

Predaj:

Uvedenie do prevádzky:

Predaj:

Uvedenie do prevádzky:

.........................................................................
dátum predaja

.........................................................................
zariadenie bolo uvedené do prevádzky dňa

.........................................................................
dátum predaja

.........................................................................
zariadenie bolo uvedené do prevádzky dňa

pečiatka a podpis

pečiatka a podpis

pečiatka a podpis

pečiatka a podpis

Záruka platí od doby uvedenia do prevádzky, najneskôr však dva mesiace od dátumu
zakúpenia zariadenia. Informácie o zariadení, servise a obsluhe vám poskytnú
na kontaktných miestach.

Záruka platí od doby uvedenia do prevádzky, najneskôr však dva mesiace od dátumu
zakúpenia zariadenia. Informácie o zariadení, servise a obsluhe vám poskytnú
na kontaktných miestach.
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Galvaniho 7, 821 04 Bratislava
gabotherm@wolfsr.sk, www.gabotherm.sk
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