Společnost Kolář – Stavebniny s.r.o., výrobce komínového systému

tímto poskytuje:

ZÁRUKU 30 LET
na bezpečnost a funkčnost komínového systému KOMSYKO® – UNI
•
•
•
•

PŘI VYHOŘENÍ SAZÍ dodržení parametrů dle EN 1457-1:2012, odstavec 9
NA ODOLNOST PROTI PROHOŘENÍ ŠAMOTOVÝCH KOMÍNOVÝCH VLOŽEK
NA ODOLNOST PROTI POŠKOZENÍ ŠAMOTOVÝCH KOMÍNOVÝCH VLOŽEK KOROZÍ
NA ODOLNOST PROTI POŠKOZENÍ KOMÍNOVÉHO SYSTÉMU VLHKOSTÍ

kdy bude zajištěn řádný odvod spalin od připojeného spotřebiče paliv.
Podmínky pro vznik a udržení záruky:
-

-

-

při montáži byly kompletně a výlučně použity odpovídající nepoškozené komínové díly komínového
systému KOMSYKO®, skladované a manipulované dle požadavků výrobce
montáž komínového systému byla provedena v souladu s montážním návodem výrobce a byly při ní i
dodrženy veškeré relevantní normy a předpisy, především, ne však výlučně, EN 1443:2004, ČSN 73
4201:2010, EN 15287-1+A1:2011, EN 15287-2:2009
parametry komínového systému a provedení spalinové cesty odpovídají požadavkům připojeného
spotřebiče paliv
před uvedením komínového systému do provozu byla provedena přejímka komínu dle EN 15287, na celé
spalinové cestě včetně připojeného spotřebiče provedena dle ČSN 73 4201 revize a byla vystavena
souhlasná revizní zpráva, v níž nejsou uvedeny závady, které nedovolují uvedení spalinové cesty do
provozu
během provozu je na celé spalinové cestě pravidelně prováděna řádná údržba, tedy její čištění a kontroly
minimálně v termínech v souladu s aktuálně platnými zákony a vyhláškami
připojený tepelný spotřebič je v řádném technickém stavu a je provozován v souladu s požadavky jeho
výrobce, dle pokynů pro jeho připojení, provoz, údržbu a užití schváleného paliva
při případné výměně spotřebiče byla opětovně na celou spalinovou cestu včetně připojeného spotřebiče
provedena dle ČSN 73 4201 revize a byla vystavena souhlasná revizní zpráva, v níž nejsou uvedeny
závady, které nedovolují uvedení spalinové cesty do provozu

Uplatnění a plnění práv ze záruky:
-

-

případný vznik škody musí být oznámen do 1 měsíce od jejího vzniku doporučeným dopisem
pro uplatnění záruky je nutné doložení splnění všech výše uvedených požadavků, tedy předložení
dokladu o koupi komínového systému, revizní zprávy/zpráv, kopie revizního štítku, záznamů o čištění a
kontrolách spalinové cesty
pro uplatnění záruky je nutné doložení revizní zprávy popisující reklamovanou závadu
pro uplatnění záruky je nutné umožnit kontrolu závady na místě instalace systému osobou pověřenou
výrobcem
záruka se nevztahuje na poškození komínového systému mechanickým či chemickým působením,
neodvratnou událostí či jiným než schváleným provozem spotřebiče paliv
plnění práv ze záruky se vztahuje výlučně na opravu či náhradní dodání poškozeného dílu, dle
rozhodnutí výrobce

Za výrobce Kolář – Stavebniny s.r.o.
V Hrdějovicích dne 10. 1. 2017

Ing. Martin Kolář – jednatel
www.komsyko.cz

