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ZÁRUČNÍ PODMÍNKY SFA SANIBROY
- Na výrobek platí záruční lhůta 2 či 3 roky (dle výrobku) od data prodeje uvedeného v záručním listu.
- Přehled výrobků s prodlouženou záruční lhůtou 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

Pro všechny ostatní produkty, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném přehledu, platí zákonná záruka 2 roky.
Podmínky platnosti prodloužené záruky 3 roky:
● dodržení záručních podmínek
● registrace výrobku do třech měsíců od jeho zakoupení poštou (bezplatná odpovědní karta v balení výrobku) či vyplněním
registračního formuláře na www.sanibroy.cz . Vyplnění a odeslání registračního formuláře uděluje společnosti
SFA-SANIBROY, spol. s r.o., dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas ke zpracování poskytnutých údajů
pro jejich využití v rámci její běžné podnikatelské činnosti. Tento souhlas je možno kdykoliv odvolat, a to písemně na adresu
sídla společnosti SFA-SANIBROY, spol. s r.o.. Zároveň slouží jako potvrzení, že registrující osoba si je vědoma svých práv
souvisejících s přístupem k informacím a jejich ochraně podle §12 a §21 zákona č.101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- V příslušné lhůtě od zakoupení výrobku odstraní oprávněné servisní středisko bezplatně veškeré závady vzniklé na přístroji
v důsledku výrobní vady. Pro uplatnění požadavku na záruční opravu musí být společně s přístrojem předložen úplně a čitelně
vyplněný záruční list či nabývací doklad umožňující jednoznačnou identifikaci přístroje. Zároveň přístroj musí být kompletní,
tj. se všemi jeho součástmi.
- Nedílnou součástí záručních podmínek jsou:
● „Návod k instalaci“ přístroje v plném znění
● veškeré přílohy „Návodu k instalaci“ v plném znění
- Záruka nezahrnuje náklady na demontáž a zpětnou montáž přístroje a veškeré další škody, které vznikly skrze či ve vztahu
k přístroji.
- Instalaci přístroje musí provést kvalifikovaný odborník (nutná jeho identifikace v Záručním listu)
- Přístroj musí být zapojen k samostatnému přívodu el. proudu. Přístroj musí být používán v souladu s jeho určením
specifikovaným v „Návod k instalaci“ a jeho přílohách.
- Jakékoli zásahy do přístroje smí provádět pouze osoba autorizovaná firmou SFA
- Záruka je nepřenosná
Záruka se dále nevztahuje na:
- na přístroj poškozený při dopravě, nevhodném skladování a přístroj poškozený mechanicky
- na přístroj, z kterého byl jakýmkoli způsobem odstraněn výrobní štítek s identifikací přístroje
- na přístroj, který byl nainstalován v rozporu s návodem k instalaci
- na přístroj, který byl používán v rozporu s návodem k instalaci
- na přístroj, do kterého byl proveden neoprávněný zásah, či v kterém byla provedena neoprávněná úprava
- na přístroj, který byl připojen na el. rozvod s jiným napětím, než je uvedeno na výrobním štítku přístroje
- na nekompletnost přístroje, kterou bylo možno zjistit při jeho prodeji
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ZÁRUČNÍ LIST
Vyplní prodejce:
Typ přístroje: ..................................................................................................................................................

Číslo prodejního dokladu: .................................................... Datum prodeje: ...........................................

Razítko a podpis prodejce

Vyplní instalační firma :
Výrobní číslo: N ..................

Datum výroby:

..................................................................................

Název / Adresa instalační firmy:
............................................................................................................................................................................

Datum instalace : ........................................................................
Adresa instalace výrobku:
............................................................................................................................................................................
Razítko a podpis instalační firmy:

