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Záručný list.

   Spoločnosť VYTOZ-EKO, spol. s r.o. so sídlom Táborská 266, 664 51 Kobylnice, ičo: 283 46 777, ako výrobca venti-
lačných turbín zn. VENTILA, ich komponentov a doplnkov prehlasuje, že na svoje výrobky s označením VENTILA VV
ventilačná rotačná hlavica 12/300, 14/355, 16/400, 20/500 a VENTILA VIV ventilačná turbína s nastaviteľným krkom 
a podstatvou 12/300, 14/355, 16/400, 20/500 poskytuje záruku na funkčnosť 15 rokov. Záruka plynie dňom zakúpenia
výrobku pre účel následnej montáže. Podmienkou pre začatie posúdenia reklamácie je predloženie písomnej reklamá-
cie a daňového dokladu o kúpe s uvedením výrobného čísla výrobku. Reklamáciu si je možné uplatniť prostredníctvom
reklamačného formulára, ktorý je verejnosti k dispozícii na stránke www.vytozeko.cz a pre Slovenský trh www.forbuild.sk 
sekcia na stiahnutie.

Záruka na funkčnosť výrobku:

-           znamená, že výrobok na ktorý sa záruka vzťahuje, bude minimálne po dobu 
 15 rokov od zakúpenia pre účel jeho následnej montáže funkčný a bez vážnejších funkčných obmedzení.

Výluky zo záruky - záruka sa nevzťahuje na:

- poškodenie spôsobené nesprávnym skladovaním a neodbornou prepravou, manipuláciou a montážou v roz-
 pore s odporúčaniami výrobcu.
- prepravovanie, skladovanie a montáž v extrémne prašnom a agresívnom prostredí.
- nesprávne použitie výrobku teda použitie výrobku na účel, pre ktorý nie je určený. 
- poškodenie výrobku spôsobené živelnými pohromami, mimoriadnymi poveternostnými vplyvmi ( ako napr. 
 orkán a vyššie úrovne sily vetra a pod. ), krupobitím, po zásahu blesku, požiarom, ekologickými katastrofami 
 a pod., vandalizmom, vojnami, občianskymi nepokojmi a pod. 
- akékoľvek znečistenie výrobku, nespôsobené vo výrobnom závode.
- všetky poruchy, vady, poškodenia a znečistenia, ktoré nemajú vplyv na funkčnosť výrobku ako napríklad v oje-
 dinelých prípadoch možná vyššia hlučnosť ložísk, ktorá nemá vplyv na funkčnosť ventilačných rotačných hlavíc.

Upozornenie.

Montáž výrobku musí byť zverená zaškolenej osobe pre tento účel, so skúsenosťami v oblasti montáží ventilačných 
turbín, strešných systémov šikmých a plochých striech, hydroizolácii a ich doplnkov a klampiarskych prvkov. 


