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ES1V 2,0S / B
ES1V 2,65S / B
ES2V 2,65S / B
ES2H 2,65S / B
ES2V 2,0SAL

Záruční List
Záručný List
TOP MAX® CZ/ Ohřívací Technika a.s., Orlice 170, Letohrad
TOP MAX® SK/ Ohrievacia technika s.r.o., Palárikova 919, Čadca

Záruční list / Záručný list
Typ kolektoru

Číslo faktury / dokladu

Výrobní číslo

……………………………………………
Razítko a podpis prodejce
Razítko a podpis predajcu

Montáž a uvedení do provozu
Datum/podpis/razítko
Montáž a uvedenie do prevádzky
Dátum/podpis/pečiatka

Potvrzení o spuštění zařízení.
Potvrdenie o spustení zariadenia.
Tlak v solární sestavě po spuštění
Tlak v solárnej sústave po spustení
......................

[bar]

Datum/podpis/razítko / Dátum/podpis/pečiatka

Datum/podpis majitele / Dátum, podpis majiteľa

Záruční doba (CZ)
Záruční doba je stanovena na 60 měsíců od data spuštění systému, nejvýše však 63 měsíců od
zakoupení. Uživatel zařízení mě nárok v záruční době na bezplatné odstranění všech poruch na zařízení,
které vzniknou vinou výrobce.
Termín opravy zařízení je do 30 dnů od data písemného nahlášení distributorovi (výrobci).
Žádost musí být potvrzena instalatérem nebo servisním technikem, který převedl instalaci a spuštění
zařízení.
Záručná doba (SK)
Záručná doba je stanovená na 60 mesiacov od dátumu spustenia systému, najviac však 63 mesiacov
zakúpenia. Užívateľ zariadenia ma nárok v záručnej dobe na bezplatné odstránenie všetkých porúch na
zariadení, ktoré vzniknú vinou výrobcu.
Termín opravy zariadenia je do 30 dní od dátumu písomného nahlásenia distribútorovi (výrobcovi).
Žiadosť musí byť potvrdená inštalatérom alebo servisným technikom, ktorý previedol inštaláciu
a spustenie zariadenia.
Záruční podmínky (CZ)
Firma nebo instalatér/realizátor: montáže, spuštění nebo opravy, servisních kontrol potvrzují podpisem,
že tyto úkony vykonaly shodně s platnými normami a po konzultaci se stavebními inženýry a
projektanty.
Pro uznání záruky je třeba dodržet následující:
- Jako pracovní činitel je použita solární nemrznoucí kapalina do min. -28st. ° C
- Uživatel požádá o roční revizi a potvrzení do záručního listu o prohlídce a kontrole zařízení.
(Tento úkon může byt zpoplatněn)
- Podmínkou bezplatné opravy nebo výměny zařízení je původní záruční list potvrzující pravidelné roční
prohlídky a instalaci / spuštění specializovanou firmu / instalatérem.
- Záruka se nevztahuje na závady vzniklé nevhodným skladováním, dopravou a nesprávnou instalací
zařízení
Záručne podmienky (SK)
Firma alebo instalatér/realizátor: montáže, spustenia alebo opravy, servisných kontrol potvrdzujú
podpisom že tieto úkony vykonali zhodne s platnými normami a po konzultácii so stavebnými inžiniermi
a projektantmi.
Pre uznanie záruky je potrebné dodržať nasledujúce:
- Ako pracovný činiteľ je použitá solárna nemrznúca kvapalina do min. -28st.°C
- Užívateľ požiada o ročnú revíziu a potvrdenie do záručného listu o prehliadke a kontrole zariadenia.
(Tento úkon môže byt spoplatnený)
- Podmienkou bezplatnej opravy alebo výmeny zariadenia je pôvodný záručný list potvrdzujúci
pravidelné ročné prehliadky a inštaláciu/spustenie špecializovanou firmu/inštalatérom .
- Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté nevhodným skladovaním, dopravou a nesprávnou
inštaláciou zariadenia
Prohlášení uživatele (CZ):
Svým podpisem prohlašuji, že:
- Zařízení je používáno v souladu s objednávkou a specifikací.
- Zařízení bylo nainstalováno specializovanou firmou / instalatérem, řádně mě seznámili s provozem a
předali mi doklady a návody od zařízení.
- Beru na vědomí doporučení montáže od výrobce
- Potvrzuji správnou funkci zařízení při spuštění
Prehlásenie užívateľa (SK)
Svojim podpisom vyhlasujem, že :
- Zariadenie je používane v súlade s objednávkou a špecifikáciou.
- Zariadenie bolo nainštalované špecializovanou firmou/inštalatérom, riadne ma oboznámili s
prevádzkou a odovzdali mi doklady a návody od zariadenia.
- Bberiem na vedomie odporúčania montáže od výrobcu
- Potvrdzujem správnu funkciu zariadenia pri spustení

