Registračný list stavby pre uplatnenie záruky

Stavba :
Investor :
Dodávateľ:
Projektant:

1. Typ objektu
Bytová budova
Byt
Administratívna budova
Verejná budova
Sklady, obchody
Škola
Materská škola
Plaváreň

Banka
Športová hala
Nemocnica
Domov dôchodcov
Kostol
Gastronómia
Múzeum
Iné ______________________________

2. System
PYD-ALUFLOOR NASS
PYD-ALUFLOOR TROCKEN
PYD-FLOORCLIP
PYD-WALLCLIP
PYD-ALUWALL NASS
PYD-ALUWALL TROCKEN
PYD-OUTDOOR
PYD-INDUSTRIE

PYD-ALUSPORT
PYD-ALUTOP
Poter:
na báze cementu (betónový)
na báze cementu (betónový) s oceľovými stružlinami
anhydritový
suchá výstavba
Iné ______________________________

3. Komponenty
PYD-HV Rozdeľovač
PYD-ER Izbová regulácia
PYD-SA Servopohon
PYD-FA Pripojovací set PDL vykur.

PYD-EZ Prísada do poteru
PYD-SZ Špeciálna prísada do poterov
PYD-TZ Tempo prísada do poterov
PYD-ST Oceľové stružliny do poteru

4. Inštalácia a uvedenie do prevádzky
Dátum dokončenia __________________________________
5. Zariadenie odpovedá projekčným podkladom, montážnym podkladom výrobcu a jeho odporúčaniam
pre uvedenie do prevádzky, ako aj predpísaným skúškam.
Tlaková skúška

dňa ________________________________
bez poruchy

Položenie poteru

dňa ________________________________

Prvé zakúrenie

dňa ________________________________
bez poruchy

Zariadenie bez závad
prevzaté

dňa ________________________________

podpis a pečiatka montážnej organizácie _________________________________________

Záruky systému PYD Thermosysteme:
10 ročná záruka na produkty
uplatňuje sa na PYD-ALU materiál pre vykurovanie/chladenie, t.j. rúrky, hliníkové plechy, upevňovací materiál,
ak sú inštalované v súlade s našimi predpismi a kladačskými plánmi. Poistná suma je 5.000.000 EUR (2.500.000 EUR
pre poškodenie osôb, 2.500.000 EUR vecné škody). Toto sa vzťahuje na vecné škody a následné škody, ktoré
vznikli našou vinou, alebo našim chybným plnením. Táto záruka je krytá poistením.
30 ročná záruka výmeny
poskytujeme 30 ročnú záruku od dodania tovaru na bezplatnú výmenu tovaru PYD-ALU materiál pre vykurovanie/
chladenie. Toto sa vzťahuje na škody, ktoré vznikli na základe výrobných, alebo materiálových vád. Náhrada je
uplatnená k odberu tovaru z centrálneho skladu (u výrobcu v Nemecku). Následná doprava na miesto stavby
a inštalácia, nie sú predmetom záruky. Túto záruku poskytuje výrobca svojim klientom.
Predpoklad uplatnenia záruky
je spätné zaslanie registračného listu stavby. Za vady spôsobené pri inštalácii, resp. následnom poškodení,
v žiadnom prípade nemôžeme prevziať zodpovednosť. Základom pre inštaláciu sú naše montážne návody, ako
aj poskytnuté kladačské plány. Elektrokomponenty sú vyňaté z týchto záruk (na tieto sa vzťahujú zákonom dané
záručné podmienky - v súčasnosti 24 mesiacov).
Poskytnutie týchto záruk nie je započítané v cene dodávky tovaru, ale je poskytované klientom, ktorí využívajú
produkty PYD Thermosysteme a zašlú príslušnému obchodnému zastúpeniu registračný formulár stavby.

