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zp,nučI\|Ý LIST
Vodovodná batéria

BLANCO

MODEL:

árnzruír:

oÁruu PREDAJA:

peČtnrxn PREDAJCU:

MontáŽ:
o prívody tep|ej a studenej vody musia byť vybavené fi|trom na mechanické

nečistoty max.200 pm
o t|aky prívodov tep|ej a studenej vody musia byť vyrovnané
o škody zapríčinené nedodrŽaním tt/chto bodov nepodliehaj našej záruke

ošetrovanie povrchu:
o  povrchové pIochy mus ia  byť ě i s tené čis t iac imi  pros t r iedkami  pre

domácnosť aIebo myd|ovf m roztokom a jemnou hubkou alebo utierkou
o vápenaté usadeniny sa odstrařujti pomocou prostriedku BLANCoANT|KALK'

nas|eduje oplach čistou vodou a vy|eštenie utierkou
o nepouŽívať Žiadne čistiace prostrief|kv s obsahom kyse|ín' mechanické

čistiace prostriedky,
o záruka ša nevzťaÍruje na škooy zapríčinené nesprávnou rjdrŽbou na predÍŽenie

Životnostispršky a ce|ej batérie sa odporÚča 1 _ krát mesačne vyčistiť perlátor

Záruě,né podmienky

Vodovodná batéria

Spoloěnosť B|.ANCo zodpovedá za kva|itu vlrobku počas záručnej doby
v aÍzre za mesiacov odo d fi a predaja.

o 24 mesiacov - štandardná záručná doba: servis zdarma
záruka sa vzťahuje |en na závady zavinené chybou vlroby a|ebo vadou
materiá|u
záruka24 mesiacov od dátumu predaja sa vzťahuje na povrchovti pravu,
kovové časti batérie a na prís|ušenstvo k batériám (sprchy, hadice, drŽiaky)
montáŽ musí byť prevedená odborne, v opačnom prípade následkom
neodbornej montáŽe, neodborn1im zaobchádzaním aIebo nekva-
Iifikovan1im zapojením zariadenia prepadá nárok na záruku
zárukaešte zaniká v nasledujrJcich prípadoch:

- prirodzenéopotrebovanie
- chÝbajÚca a|ebo z|átIdŽba
- nevhodné prevádzkové podmienky
- poškodeníe zavinené chemickfmi, eIektrochemick!mi aIebo

elektriclof mivPlYvmi
- neodvratná uda|osť (Žive|ná pohroma)
- nedodrŽanie predpísanfch techniclcfch parametrov pre montáŽ
- kva|ita a v|astnostivody nezodpovedá csN 757111

náklady spojené s vyslaním servisného technika v prípade, keď
nebude zistená Žiadna závada, na ktor sa vzťahuje záruka, hradí
osoba, ktorá nárok na opravu uplatnila
zmeny trfkajrice sa dizajnu armatÚr mÓŽu byť prevedené vŽdy bez
predchádzaj ceho varovania
iri každej ieklamácii je potrebné pred|oŽiť riadne a tiplne vyplnenf
záručnf tist (vo vlastnom záujme je preto nutné záručnf list
starost!ivo uschovať).
zákazník si uptatřrije rektamáciu u predajcu, kde bol vl.frobok
zak penf
rek|amácie a záručné opravy prijímame |en písomnou formou (faxom,
mai|om a|ebo poštou). Rek|amačnf Iist si mÓŽete stiahnuť z našej webovej
strán ky www.ancor.sk a|ebo www.blanco.sk


