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ZÁRUČNÉ PODMIENKY SFA SANIBROY
- Na výrobok platí záručná lehota 2 alebo 3 roky (podľa výrobku) od dátumu predaja uvedeného v záručnom liste.
- Prehľad výrobkov s predĺženou záručnou lehotou 3 roky:
● SANIACCESS® 1
● SANIBROY® Silence
● SANITOP® Silence
● SANIACCESS® 3
● SANIPLUS® Silence
● SANIPACK®
● SANIBEST® Pro
● SANICOMPACT® Pro
● SANICOMPACT® Star
● TRAYMATIC®
● SANISHOWER®
● SANIACCESS® Pump
● SANIVITE® Silence

● SANIACCESS® 2
● SANIPRO® Silence
● SANIWALL®Pro
● SANICOMPACT® 43
● SANISHOWER® Flat
● SANISPEED® Silence

Pre všetky ostatné produkty, ktoré nie sú zahrnuté vo vyššie uvedenom prehľade, platí zákonná záruka 2 roky.
Podmienky platnosti predĺženej záruky 3 roky:
● dodržanie záručných podmienok
● registrácia výrobku do troch mesiacov od jeho zakúpenia vyplnením registračného formulára na www.sfasanibroy.sk
Vyplnenie a odoslanie registračného formulára udeľuje spoločnosti SFA-SANIBROY, spol. s r.o., podľa platnej legislatívy
o ochrane osobných údajov, súhlas k spracovaniu poskytnutých údajov pre ich využitie v rámci jej bežnej podnikateľskej
činnosti. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu sídla spoločnosti SFA-SANIBROY, spol. s r.o ..
Zároveň slúži ako potvrdenie, že registrujúca osoba si je vedomá svojich práv súvisiacich s prístupom k informáciám a ich
ochrane podľa platnej legislatívy.
- V príslušnej lehote odstráni oprávnené servisné stredisko bezplatne všetky poruchy vzniknuté na prístroji v dôsledku výrobnej
chyby. Pre uplatnenie požiadavky na záručnú opravu musí byť spoločne s prístrojom predložený úplne a čitateľne vyplnený
záručný list alebo nadobúdací doklad umožňujúci jednoznačnú identifikáciu prístroje. Zároveň prístroj musí byť kompletný, to
značí so všetkými jeho súčasťami.
- Neoddeliteľnou súčasťou záručných podmienok sú:
● „Návod k instalaci“ prístroja v plnom znení
● všetky prílohy „Návodu k instalaci“ v plnom znení
- Záruka nepokrýva náklady na demontáž a spätnú montáž prístroja a všetky ďalšie škody, ktoré vznikli skrze či vo vzťahu k
prístroju.
- Inštaláciu prístroje musí vykonať kvalifikovaný odborník (nutná jeho identifikácia v Záručnom liste)
- Prístroj musí byť zapojený k samostatnému prívodu el. prúdu. Prístroj musí byť používaný v súlade s jeho určením
špecifikovaným v "Návod k instalaci" a jeho prílohách.
- Akékoľvek zásahy do prístroja smie vykonávať iba osoba autorizovaná firmou SFA
- Záruka je neprenosná
Záruka sa ďalej nevzťahuje na:
- na prístroj poškodený pri doprave, nevhodnom skladovaní a na prístroj poškodený mechanicky
- na prístroj, z ktorého bol akýmkoľvek spôsobom odstránený výrobný štítok s identifikáciou prístroja
- na prístroj, ktorý bol nainštalovaný v rozpore s návodom na inštaláciu a používanie
- na prístroj, ktorý bol používaný v rozpore s návodom na inštaláciu a používanie
- na prístroj, do ktorého bol prevedený neoprávnený zásah, či v ktorom bola prevedená neoprávnená úprava
- na prístroj, ktorý bol pripojený na el. rozvod s iným napätím, ako je uvedené na výrobnom štítku prístroja
- na nekompletnosť prístroja, ktorú bolo možno zistiť pri jeho predaji
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ZÁRUČNÝ LIST
Vyplní predajca:
Typ prístroja: ..................................................................................................................................................

Číslo predajného dokladu: .................................................... Dátum predaja: ...........................................

Pečiatka a podpis predajcu:

Vyplní inštalačná firma :
Výrobné číslo: N ..................

Dátum produkcie:.................................................................................

Názov / Adresa inštalačnej firmy:
............................................................................................................................................................................

Dátum inštalácie : ........................................................................
Adresa inštalácie prístroja:
............................................................................................................................................................................
Pečiatka a podpis inštalačnej firmy:

