ZÁRUČNÍ LIST
osvědčení o jakosti a kompletnosti komínového systému SKORSTEN
ZÁRUKA 30 LET
ZÁKAZNÍK/ODBĚRATEL
Jméno / ﬁrma:

....................................................................................................................................................................

IČO: ........................................................................................................................

Kontaktní adresa: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresa realizace komínu: ............................................................................................................................................................................................................................................................................
tel.:

..........................................................................

mobil:

...............................................................................

e-mail: ........................................................................................................................

KOMÍNOVÝ SYSTÉM:

SINGLE MODUL

DOUBLE MODUL

SKORSTEN AIR

PRODEJCE
Jméno / ﬁrma:

....................................................................................................................................................................

IČO: ........................................................................................................................

Kontaktní adresa: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
tel.:

........................................................................

Datum a místo prodeje:

e-mail:

............................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Záruka na komín/komínový systém Skorsten bude uznána za níže uvedených podmínek:
• Montáž komínu proběhla dle dodaného montážního návodu ke komínu Skorsten.
Při montáži byly dodrženy platné normy ČSN 1443, ČSN 73 4201
a platné stavební zákony v době montáže komínu. Při provozu byla vždy dodržována pravidla
pro provoz a údržbu komínů (viz. platné normy a vyhlášky, montážní návod apod.),
především působení přímého plamene na komínový průduch.
• Pro montáž v celém systému byly použity pouze originální komponenty systému Skorsten.
• Před prvním uvedením do provozu byla provedena řádná revize spalinové cesty a komín byl opatřen
revizním štítkem. Revizní zpráva neuváděla žádné nedostatky bránící řádnému provozování
a užívání výrobku v souladu s jeho určením.
• Jednotlivé komponenty systému Skorsten nebyly poškozeny mechanicky, chemicky,
neodvratnou událostí či jinak poškozeny běžným provozem při používání schválených paliv.
• Ke komínu byl připojen pouze řádně schválený (certiﬁkovaný) spotřebič.
• Ostatní podmínky, nespeciﬁkované tímto záručním listem, se řídí platnými všeobecnými
obchodními podmínkami společnosti Optima Heating s.r.o. a platnou legislativou.

razítko a podpis prodejce

V rámci reklamačního řízení a uplatnění záruk musí zákazník – odběratel doložit následující:
• Předložit doklad o zakoupení a zaplacení výrobku.
• Předložit řádně vyplněný záruční list v povinných kolonkách, opatřený razítkem prodejce.
• Předložit revizní zprávu před uvedením do provozu.
• Doložit, že výrobek byl v uvedené době pravidelně čištěn a kontrolován dle platných vyhlášek a zákonů.
• Předložit revizní zprávu popisující závadu komínového systému.
Společnost Optima Heating s.r.o., dodavatel komínů Skorsten, zaručuje požadovanou funkci a kvalitu komínového systému Skorsten. Záruka 30 let se
vztahuje na komínové systémy Skorsten Single Modul, Skorsten Double Modul a Skorsten Air a to: na prohoření komínového průduchu a na bezpečný odvod
spalin nad střechu. Na jednotlivé komponenty komínového systému Skorsten poskytuje společnost Optima Heating s.r.o. záruku 10 let. Záruční doba se
počítá vždy od data prodeje. Záruku uplatňujte u svého prodejce.
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