Záručné podmienky Gabotherm®
10 ročná záruka Gabotherm®
Predajca poskytuje predĺženú záruku v dĺžke 10 rokov na certifikovaný systém rúrok a tvaroviek Gabotherm®, telesá rozdeľovacích staníc
a originálne kotviace prvky, určené pre použitie v systémoch plošného vykurovania/chladenia a rozvodoch značky Gabotherm®, na ktoré vznikne
nárok pri kumulatívnom spojení nasledujúcich podmienok.

Podmienky 10 ročnej záruky Gabotherm®
•	Záruka platí za predpokladu, že k vade došlo v záručnej lehote 10 rokov od dátumu uvedenia zariadenia do prevádzky (dátum vykonania
tlakovej skúšky). Túto dobu musí zákazník doložiť pomocou dodacích listov a faktúr.
•	Dodávka, inštalácia, montáž a uvedenie do prevádzky musí byť realizované v súlade s platnými montážnymi návodmi Gabotherm®,
schválenou projektovou dokumentáciou a nepoškodeným montážnym náradím.
•	Komponenty musia byť jednoznačne identifikovateľné a uvedenie do prevádzky musí byť potvrdené písomným protokolom o vykonaní tlakovej skúšky od oprávnenej odbornej firmy. Prevádzka zariadenia potom musí byť plne v súlade s návodom na obsluhu zariadenia. Vykurovací
systém je nutné udržiavať v čistote pravidelnou kontrolou a čistením filtrov (cca 1 rok) a ostatných odkaľovacích zariadení.
•	Rúrky Gabotherm® sú po celú dobu platnosti záruky pevne a spoľahlivo ukotvené v systémoch plošného vykurovania/chladenia Gabotherm®,
bez toho aby došlo vplyvom kotviacich prvkov k ich poškodeniu.
•	Záruka stráca platnosť, ak nie je možné predložiť dôkaz, že boli dodržané predpísané smernice pre projektovanie, montáž a prevádzku.
Inštalácia musí byť vykonávaná odbornou montážnou firmou s príslušnou odbornou kvalifikáciou a živnostenským oprávnením. Záruka sa
nevzťahuje na poškodenie akéhokoľvek druhu spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. navŕtané vedenia, poškodenie mrazom a pod.)
a chybami alebo nedostatkami pri montáži.
•	Prípadná oprava v záručnej lehote nepredlžuje celkovú dĺžku záručnej lehoty.
• Spoločnosť Wolf Slovenská republika s.r.o. si vyhradzuje právo poveriť opravou firmu podľa vlastného výberu.
•	Predmetom predĺženej záruky je bezplatné odstraňovanie výrobných chýb po dobu nasledujúcich 8 rokov od skončenia štandardnej záručnej
doby, tj. 10 rokov odo dňa začiatku plynutia záručnej doby.
•	Záruku je nutné uplatniť u svojho dodávateľa.
•	Kupujúcemu vzniká nárok na uplatnenie predĺženej záruky až po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok.

Prechod práv a povinností
• Pri splnení podmienok prechádzajú práva vyplývajúce z 10 ročnej záruky na nového vlastníka nehnuteľnosti, kde bol systém inštalovaný.

Ostatné záruky a upresnenia:
Štandardná 2 ročná záruka sa vzťahuje:
• na všetky komponenty pracujúce s elektrickým napätím, ako napr. termostaty a ich príslušenstvo
• na všetky pohyblivé prvky a ich časti ako sú: obehové čerpadlá, termostatické hlavice, prietokomery, zmiešavacie súpravy
• na regulačné a uzatváracie armatúry rozdeľovacích staníc a ich príslušenstva, vrátane kvality povrchu skriní
•	na všetky guľové kohúty, regulačné a uzatváracie armatúry, ventily a ostatné príslušenstvo, ktoré nie sú použité pre spájanie alebo kotvenie
rúrok Gabotherm®
• na všetky komponenty Gabotherm® použité v kombinácii s produktami iných výrobcov
Záruka sa nevzťahuje:
• na kombinácie rúrok Gabotherm® s tvarovkami od iných výrobcov
• na kombinácie tvaroviek Gabotherm® s rúrkami od iných výrobcov
• na systém kotvenia rúrok Gabotherm®, ktorý nie je uvedený v montážnych a projekčných návodoch Gabotherm®
• ak je pri montáži použitý neschválený, nezodpovedajúci alebo poškodený lisovací prístroj a náradie
• na poškodený materiál a prvky Gabotherm® poškodené dopravou alebo neodbornou manipuláciou
• na znečistenie prietokomerov a ostatných prvkov počas prevádzky
Všeobecné obchodné a dodacie podmienky Wolf Slovenská republika s.r.o. zostávajú naďalej v platnosti.
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