» Pobočka Brno Vodní 547, 664 62 Hrušovany u Brna tel.: +420 547 385 111 e-mail: brno@eko-kominy.cz
» Pobočka Plzeň Pivovarská ul.1097, 337 01 Rokycany tel.: +420 377 331 663 e-mail: plzen@eko-kominy.cz
» Pobočka Mělník Nádražní 81, 277 01 Dolní Beřkovice tel.: +420 315 621 810 e-mail: melnik@eko-kominy.cz
» Pobočka Hradec Dřevařská 460, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 773 794 937 e-mail: hk@eko-kominy.cz
» Pobočka Třebestovice Lípová 75, 289 12 Třebestovice tel.: +420 325 552 718 e-mail: trebestovice@eko-kominy.cz

ZÁRUČNÍ LIST
Výrobce komínových systémů
společnost EKO KOMÍNY, s.r.o.
sídlem V Holešovičkách 1445/8, Libeň, 180 00 Praha 8
tímto poskytuje:
1) Záruku 60 měsíců na systémový komín EKO UNIVERSAL, za předpokladu:
		 • bylo použito kompletní originální příslušenství komínového systému EKO UNIVERSAL
		 • byly dodrženy požadavky na montáž dle technické dokumentace platné ke dni montáže systému
(statické požadavky), bylo postupováno v souladu s montážním návodem.
		 • byly splněny podmínky dle platných technických pravidel a dle platné legislativy
		 • byly splněny podmínky vyhl. 91/2010 Sb. o čištění komínů
		 • byly splněny podmínky ČSN 734201:2010
		 • byly splněny podmínky ČSN EN 1443:2004
		 • komín byl opatřen vyplněným komínovým štítkem
		 • na komín byla vystavena platná revizní zpráva (Zpráva o stavu komína a připojených spotřebičů)
		 • spotřebič byl připojen dle ČSN 734201:2010 a dle zásad požární bezpečnosti staveb a je provozován
		
na schválené palivo.
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Rozsah vad pro uplatnění záruky:
• geometrické rozměry
• mechanické poškození (soudržnost materiálu)
Záruku 30 let na bezpečnost komínu EKO UNIVERSAL, za předpokladu:
• bylo použito originální příslušenství komínového systému EKO UNIVERSAL
• byly dodrženy požadavky na montáž dle technické dokumentace platné ke dni montáže
systému - montážní návod.
• byly dodrženy požadavky na montáž dle technické dokumentace platné ke dni montáže systému
(statické požadavky)
• byly splněny podmínky dle platných technických pravidel, především ČSN 734201:2010,
ČSN EN 1443:2004.
• byly splněny podmínky vyhl. 91/2010 Sb. o čištění komínů
• komín byl opatřen vyplněným komínovým štítkem
• spotřebič paliv byl připojen v souladu s platnou legislativou a je provozován na schválený druh paliva
Rozsah vad pro uplatnění záruky:
• došlo k vyhoření sazí, tj. při řízeném vypalování nebo při samovolném vyhoření (i opakovanému)

UPLATNĚNÍ PRÁV ZE ZÁRUKY:
• oznámení o reklamaci musí být učiněno neprodleně po zjištění vady
vůči výrobci komínového systému EKO UNIVERSAL,
• oznámení musí obsahovat druh poškození, místo vzniku škody a datum dodávky
• předložení kopie dokladu, deklarujícího kompletnost dodávky
• rozsah požadovaného plnění ze záruky bude prokazatelným způsobem deklarováno
(fotodokumentace, umožnění osobní návštěvy zástupce výrobce, apod.)
Při reklamaci uplatněné z výše uvedených záruk vyplývá nárok
na náhradu vadného materiálu.

EKO KOMÍNY, s.r.o.

Ing. Radek Vanko, Ph.D.
jednatel
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