PODMÍNKY PRO REGISTRACI A ZÍSKÁNÍ
PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY NA 5 LET
na systém větrání s rekuperací tepla
1. Dodavatel formou prodloužené záruky na 5 let garantuje:
-

že rekuperační jednotka je plně funkční a bez závad
stálost materiálů pro vzduchotechnické rozvody

2. Podmínky pro poskytnutí prodloužené záruky:
-

-

-

dodávka kompletního systému vzduchotechniky od V-systém elektro
o nákup rekuperační jednotky a vzduchotechnických rozvodů včetně
vyústek
montáž certifikovanou firmou
zaregulování systému odbornou firmou
provoz jednotky dle návodu k použití
údržba systému majitelem
o venkovní a vnitřní vyústky jsou pravidelně zbavovány hrubých nečistot
o minimálně 1x ročně výměna filtrů (originální filtry)
údržba odborným servisem
o 1x za 2 roky údržba rekuperační jednotky odbornou firmou (kontrola
odtoku kondenzátu, čištění ventilátorů, kontrola a čištění tepelného
výměníku)

3. Podmínky registrace prodloužené záruky:
-

vyplněný on-line REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ nejpozději do 6 měsíců od
instalace
souhlas s následným poskytnutím veškeré dokumentace k uplatnění
záruky v celém požadovaném rozsahu (viz dále bod 4.)
souhlas s využitím poskytnutých informací pro marketingové účely
(anonymně, nebude-li dohodnuto jinak)

4. Dokumentace k uplatnění záruky (archivuje a dokládá
zákazník):
-

VYTÁPĚNÍ ∙ VĚTRÁNÍ ∙ FVE

Rubešova 626, 256 01 Benešov
tel.:
+420 317 725 749
e-mail:
info@v-system.cz
web:
www.v-system.cz

originál dokladu o pořízení (kupní smlouva / faktura / jiný doklad)
řádně vyplněný a potvrzený protokol o uvedení zařízení do provozu
s rozpisem místností (viz. vzor)
přehledná fotodokumentace, ze které je zřejmá správná instalace
systému vzduchotechniky (viz. vzor)
o instalované potrubí musí být nafoceno v celém instalovaném rozsahu
v každé místnosti

fotografie musí umožnit přesnou identifikaci umístění rozváděcích
boxů a koncových boxů (např. zaměřením vůči záchytnému bodu –
dveře / roh místnosti apod.)
identifikace montážní firmy a kontakt na ni (název, jméno odpovědné
osoby s oprávněním dle vyhlášky 50/1978 Sb., telefon, e-mail, IČ)
fotografie příslušných prvků jištění

o

-

5. Prodloužená záruka končí, pokud:
-

nedojde splnění podmínek dle bodu 2.
systém je provozován na jiném, než síťovém napětí 230 V AC

6. Prodloužená záruka se nevztahuje na situace, kdy:
-
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dojde k zjištění mechanického poškození systému
dojde k poškození v důsledku obvyklých pojistných událostí – tj. zásah
bleskem a zatopení v důsledku záplavy či zátopy

