NÁVOD PRO VYPLNĚNÍ
CERTIFIKÁTU PRODLOUŽENÉ
ZÁRUKY

Certifikát
Pro plynové kondenzační kotle
se jmenovitým tepelným výkonem do 40 kW
KROK č. 2:
nalepte
čárový
Tento certifikát opravňuje uživatele na níže uvedený výrobek Vaillant kZde
využití
prodloužené
záruční lhůty po dobu pěti let ode dne uvedení spotřebiče do provozu autorizovanou
servisní
kód výrobního
čísla
firmou. V rámci prodloužené záruční lhůty jsou hrazeny opravy podle podmínek
uvedených
kotle
KROK č. 1:
Zde napište typ
kotle

v záručním listu. Podmínkou prodloužené záruky na 5 let je provedení pravidelné servisní
prohlídky výrobku autorizovanou servisní firmou ve 2. a 4. roce po skončení topné sezóny.
V případě neprovedení servisní prohlídky ve druhém roce certifikát opravňuje k využití
prodloužené záruky po dobu 4 let od uvedení výrobku do provozu.
V ceně prodloužené záruční lhůty nejsou zahrnuty náklady na servisní prohlídky.

Typ kotle: ……………………………………………………………………………………................................................……
Výrobní číslo spotřebiče:

KROK č. 3:
Zde uveďte datum
uvedení spotřebiče
do provozu

Zde nalepte štítek s čárovým kódem z kotle !

Uvedení do provozu dne:
Číslo záručního listu:
Číslo certifikátu:

310001100

KROK č. 4:
Opište číslo
záručního listu

KROK č. 7:
Záznam servisních prohlídek
Vyplňte po provedení
pravidelné servisní
prohlídky !
Servisní prohlídka ve 2. roce provozu

Servisní prohlídka ve 4. roce provozu

Plynová část

Plynová část

Spalinová část

Spalinová část

Vlastní čištění

Vlastní čištění

Bezpečnostní prvky

Bezpečnostní prvky

Kontrolní činnost

Kontrolní činnost

Ostatní

Ostatní

Datum: ……………….....……………………………......

Datum: ……………….....……………………………......

Číslo servisní firmy: ……………........……………

Číslo servisní firmy: ……………........……………

Číslo servisního technika: …………........…….

Číslo servisního technika: …………........…….

Podpis: …………………………………...........………..

Podpis: …………………………………...........………..

Tento čárový kód nalepte na záruční list
výrobku

Tento čárový kód nalepte do pole
"Razítko montážní firmy" na evidenční
list záručního listu a zašlete jej
společnosti Vaillant Group.

Odlepte a nalepte na viditelné místo na plášti kotle!

Vaillant Group Czech s.r.o.
Chrášťany 188
252 19 Chrášťany
Fax 257 950 917

www.vaillant.cz

Telefon 281 028 011
vaillant@vaillant.cz

KROK č. 6:
Samolepku odlepte
a přilepte ji na plášť
kotle

KROK č. 5:
Odlepte oba
čárové kódy a
nalepte je na
záruční list a
evidenční list do
Pole "Razítko
montážní firmy!

