Záruční podmínky Gabotherm®
10letá záruka Gabotherm®
Prodejce poskytuje prodlouženou záruku v délce 10 let na certifikovaný systém trubek a tvarovek Gabotherm®, tělesa rozdělovacích stanic
a originální kotvící prvky, určených pro použití v systémech plošného vytápění/chlazení a rozvodech značky Gabotherm®, na kterou vznikne
nárok při kumulativním spojení následujících podmínek.

Podmínky 10leté záruky Gabotherm®
•	Záruka platí za předpokladu, že k vadě došlo v záruční lhůtě 10 let od data uvedení zařízení do provozu (datum provedení tlakové zkoušky).
Tuto dobu musí zákazník doložit pomocí dodacích listů a faktur.
•	Dodávka, instalace, montáž a uvedení do provozu musí být realizováno v souladu s platnými montážními návody Gabotherm®, schválenou
projektovou dokumentací a nepoškozeným montážním nářadím.
•	Komponenty musí být jednoznačně identifikovatelné a uvedení do provozu musí být potvrzené písemným protokolem o provedení tlakové
zkoušky od oprávněné odborné firmy. Provoz zařízení pak musí být plně v souladu s návodem na obsluhu zařízení. Topný systém je nutno
udržovat v čistotě pravidelnou kontrolou, čištěním filtrů (cca 1 ročně) a ostatních odkalovacích zařízení.
•	Trubky Gabotherm® jsou po celou dobu platnosti záruky pevně a spolehlivě ukotveny v systémech plošného vytápění/chlazení Gabotherm®,
aniž by došlo vlivem kotvících prvků k jejich poškození.
•	Záruka ztrácí platnost, pokud není možné předložit důkaz, že byly dodrženy předepsané směrnice pro projektování, montáž a provoz. Instalace musí být prováděna odbornou montážní firmou s příslušnou odbornou kvalifikací a živnostenským oprávněním. Záruka se nevztahuje
na poškození jakéhokoliv druhu způsobené venkovními vlivy (např. navrtané vedení, poškození mrazem apod.) a chybami či nedostatky
při montáži.
•	Případná oprava v záruční lhůtě neprodlužuje celkovou délku záruční lhůty.
•	Společnost Wolf Česká republika s.r.o. si vyhrazuje právo pověřit opravou firmu dle vlastního výběru.
•	Předmětem prodloužené záruky je bezplatné odstraňování výrobních vad po dobu následujících 8 let od skončení standardní záruční doby,
tj. 10 let ode dne počátku běhu záruční doby.
•	Záruku je nutné uplatnit u svého dodavatele.
•	Kupujícímu vzniká nárok na uplatnění prodloužené záruky až po splnění všech výše uvedených podmínek.

Přechod práv a povinností
• Při splnění podmínek přecházejí práva vyplývající z 10leté záruky na nového vlastníka nemovitosti, kde byl systém instalován.

Ostatní záruky a upřesnění:
Standardní 2letá záruka se vztahuje:
• na všechny komponenty pracující s elektrickým napětím, jako např. termostaty a jejich příslušenství
• na všechny pohyblivé prvky a jejich části jako jsou: oběhová čerpadla, termostatické hlavice, průtokoměry, mísicí sady
• na regulační a uzavírací armatury rozdělovacích stanic a jejich příslušenství, včetně kvality povrchu skříní
•	na všechny kulové kohouty, regulační a uzavírací armatury, ventily a ostatní příslušenství, které nejsou použité pro spojování nebo kotvení
trubek Gabotherm®
• na všechny komponenty Gabotherm® použité v kombinaci s produkty jiných výrobců
Záruka se nevztahuje:
• na kombinace trubek Gabotherm® s tvarovkami od jiných výrobců
• na kombinace tvarovek Gabotherm® s trubkami od jiných výrobců
• na systém kotvení trubek Gabotherm®, který není uveden v montážních a projekčních návodech Gabotherm®
• pokud je při montáži použitý neschválený, neodpovídající nebo poškozený lisovací přístroj a nářadí
• na poškozený materiál a prvky Gabotherm® poškozené dopravou nebo neodbornou manipulací
• na znečištění průtokoměrů a ostatních prvků během provozu
Všeobecné obchodní a dodací podmínky Wolf Česká republika s.r.o. zůstávají nadále v platnosti.
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