
Druh výrobku: Číslo výrobku:

Dátum predaja: Dátum montáže:

Pečiatka a podpis
predajcu:

Pečiatka a podpis
montážnej firmy:

Záručná doba:

Záručné podmienky:

ZÁRUČNÝ LIST

na sanitárne a kúrenárske systémy

- na lisovacie systémy 5 rokov /A1 Profipress, A2 Profipress G, A3 Profipress S, F1 Prestabo, G1 Sanpress Inox,

- na ostatné výrobky VIEGA 2 roky

- na predstenové a stenové bloky 5 rokov

G2 Sanpress Inox G, G3 Sanpress L5 Pexfit, N1 Geopress/

1. Zákazník /kupujúci, montážna firma alebo konečný spotrebiteľ výrobku/ je povinný si výrobok pri prevzatí

Plnenie predpisov a ochrana práv:

Servis:

v súlade s dokumentáciou tovaru a technickými normami.

Na súčiastky, na ktoré sa záruka neuplatní alebo sa uplatní záruka kratšia, musí byť zákazník upozornený,

1. Zákazník /kupujúci, montážna firma alebo konečný spotrebiteľ výrobku/ je povinný si výrobok pri prevzatí

v obchode alebo na stavbe pred montážou skontrolovať . Na neskoršie reklamácie nainštalovaných výrobkov

so zjavnými vadami nebude braný ohľad.

2. Firma VIEGA zodpovedá za vady, ktoré sa prejavia počas zákonom stanovenej záručnej doby. Záruka sa

Viega s.r.o., Zdíkovská 61/3030, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 26740419, DIČ:CZ26740419

nevzťahuje na vady spôsobené nesprávnym používaním, mechanickým poškodením, na vady spôsobené

inak je firma VIEGA povinná súčiastky vymeniť v záručnej dobe bezplatne.

kupujúcim.

3. V priebehu záručnej doby firma VIEGA poskytuje záručné opravy. Na predmety alebo súčiastky bežne

opotrebované sa záruka nemusí vzťahovať. V takomto prípade firma VIEGA garantuje dodávku súčiastok

predajnými právami a pod./ a že pre prípad ich porušenia kupujúci nesie priamu zodpovednosť voči

1. Firma VIEGA ručí za to, že od nej dodaný tovar odpovedá všetkým príslušným technickým normám a

zákonným predpisom platným v Slovenskej republike.

2. Firma VIEGA zodpovedá za to, že tovarom nie sú dotknuté žiadne práva tretích osôb. Firma VIEGA upozorňuje,

že jej tovar je chránený obchodnou značkou, /licenčnými právami, autorskými právami, výhradnými

firme VIEGA.

Kontaktná osoba pre Slovensko:

Peter Lipták, mobil: 0903 280 888, mail: pliptak@viega.de


