
Z Á R U Č N Í  L I S T

Tato záruka platí pouze pro systém podlahového topení s použitím trubky

UNIVENTA NOXY 17x2,5
v kombinaci s ostatními komponenty podlahového topení UNIVENTA. Trubka je vyráběná z originálního 

polybutylénu v souladu s normou EN ISO 15876 a je neustále kontrolovaná pro použití v podlahovém topení. 
Za předpokladu, že instalační firma s oprávněním prokáže, že montáž a instalace odpovídá technickým 

postupům uvedeným v technických podkladech a návodech UNIVENTA, jako i platným technickým normám, 
poskytuje dodavatel záruku:

25 let
na veškeré komponenty UNIVENTA trvale zalité v betonové desce, zejména trubky, tvarovky, fólie a izolace.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

ź Po dobu záruky nahradíme bezplatně výrobky, které mají prokazatelně materiálovou nebo výrobní vadu.
ź Po dobu záruky poskytneme kromě bezplatné výměny našich výrobků i náhradu za následné škody, tedy 

škody, které vznikly na majetku třetí osoby. Ze záruky jsou vyloučené jakékoli výpadky ve výnosech nebo 
jiné ztráty na majetku.

ź Další nároky, jedno z jakých právních důvodů, neexistují.
ź Náhrada škody se poskytne je tehdy, pokud se dá vzniklá škoda prokazatelně vyvodit z chybného výrobku. 

Chyby v instalaci, nedostatky ve zpracování, chybná manipulace atd. nejsou předmětem této záruky.
ź Záruka odpadá:

a) pokud nás kupující o případě vzniklé škody neinformuje neprodleně, tj nejpozději během jednoho týdne 
po jejím zjištění, a / nebo učiní na poškozených objektech změny nebo opravy, které ztíží nebo znemožní 
zjištění škody,
b) při zásahu vyšší moci nebo při mimořádných přírodních jevech,
c) při porušení uznávaných pravidel stavebnictví.

ź Uvedená záruka platí pouze za předpokladu, že součástí záruky je doložení platného živnostenského listu 
nebo oprávnění osoby provádějící předmětnou instalaci v době provedení předmětné instalace. Tento 
dokument musí být také přiložen k záručnímu listu k datu jeho podpisu.

ź Uvedená záruka má platnost pro Českou republiku.
ź Místní příslušnost soudu je v sídle naší společnosti.

INVESTOR

jméno: .......................................
adresa: ......................................
telefon: ......................................
e-mail: .......................................

UMÍSTĚNÍ

adresa: .......................................
popis: ........................................
.............................................

datum instalace: .................................

podpis: ........................................

MONTÁŽNÍ FIRMA   

název: .......................................
adresa: ......................................
telefon: ......................................
e-mail: .......................................

IČ: .................
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