
Záručný list 

Typ zariadenia

Výrobné číslo

AQUA .VIA s.r.o.

Párovská 42, 949 01 Nitra

Predajca IČO: 35 964 073

Dátum predaja

Dátum montáže

Meno servisného technika

servisného technika

Pečiatka a podpis predajcu

Pečiatka a podpis

Poznámky k montáži zariadenia

Záručné podmienky sú na druhej strane tohto záručného listu

OSMOTIC  401



ZÁRUČNÉ  PODMIENKY

2) Podmienkou dodržania záručnej doby zo strany predávajúceho je inštalácia
zariadenia autorizovaným servisným technikom predávajúceho. Záznam o
inštalácii zariadenia musí byť zapísaný v servisnej knižke a v preberacom
protokole.

3) Podmienkou dodržania záručnej doby zo strany predávajúceho je pravidelná
výmena filtračných vložiek a náplní podľa určeného intervalu. Výmenu filtračných
vložiek a náplní môže vykonať iba autorizovaný servisný technik predávajúceho
na základe objednávky kupujúceho.

7) Postup pri reklamácii tovaru sa riadi právnymi predpismi platnými v
Slovenskej republike a ďalej Obchodnými podmienkami a Reklamačným
poriadkom uvedeným na internetovej stránke predávajúceho www.aquavia.sk  .

8) Reklamácie alebo opravy zariadenia nahlasuje kupujúci písomne na adrese
obchodnej kancelárie predávajúceho uvedenej v záručnom liste, e-mailom na
info@aquavia.sk  alebo telefonicky na čísle 0911 885 425 .

4) Filtračné zariadenie môže byť používané iba v súlade s návodom na použitie.
Predávajúci nezodpovedá počas záručnej doby za vady, ktoré vzniknú
mechanickým poškodením zo strany kupujúceho alebo iných osôb, ktoré majú
prístup k zariadeniu. 

5) Predávajúci nezodpovedá za vady, prípadne škody na majetku alebo zdraví,
ak budú na zariadení vykonané akékoľvek zásahy, opravy alebo servisné výmeny
neautorizovanou osobou predávajúceho.

6) Predávajúci zodpovedá za vady na zariadení pri dodaní zariadenia a za vady
vzniknuté počas celej záručnej doby podľa bodu 1) týchto záručných podmienok.

1) Pri filtračnom zariadení OSMOTIC 401 je záručná doba 5 rokov na celé
zariadenie vrátane reverznej osmózy. Na filtračné vložky a náplne je záručná
doba podľa intervalu výmeny filtračných vložiek a náplní a to: 6 mesiacov ak
zariadenie využíva viac ako 11 osôb, alebo 10 mesiacov ak zariadenie využíva 10
a menej osôb. Na súčasti zariadenia, ktoré boli doobjednané a doinštalované k
zariadeniu, ako je duobatéria, pomocné čerpadlo, UV lampa a ďalšie, je záručná
doba 2 roky od uvedenia týchto súčastí do prevádzky.


