KLUDI Myjava s. r. o., Brezovská 459/7, 907 01 Myjava

Záručný list
…………………………………………….......................…….………..…………………..............................
Názov výrobku:
………...…………………………….…………...........…….............................……….…...................
Číslo výrobku:
................................................................................................................................................................
Dátum predaja , podpis, pečiatka predajne:
......................................................................................................................................................
Montáž vykonal:
..........................................................................................................................................................

Podmienky záruky
Vážený zákazník,
všetky výrobky boli vo výrobnom závode preskúšané a výrobca ručí za to, že výrobok bude mať po celú
dobu záruky vlastnosti stanovené príslušnými technickými normami. Podmienkou je inštalácia a používanie
výrobku spôsobom uvedeným v návode, pravidelné čistenie a údržba. Montáž odporúčame zveriť odbornej
firme. Pre prípad nepredvídanej výrobnej poruchy zabezpečí výrobca jej bezplatné odstránenie formou
záruky za stanovených podmienok:
a) Predĺžená záruka na batérie je 5 rokov od dňa zakúpenia u výrobkov použitých v osobnom užívaní.
Záruka sa vzťahuje na funkčnosť a povrchy batérií, sifóny.
Záruka 2 roky je na ostatný sortiment, náhradné diely a všetky výrobky použité vo verejnom sektore.
b) Maximálna povolená teplota v mieste odberu vody je 60°C, max. povolený tlak max. 10 bar. (ak nie je
u výrobku stanovené inak). Doporučený tlak je 3-4 bar. Vyšší ako doporučený tlak môže spôsobiť zhoršenú
funkčnosť výrobku.
c) Ak sa vyskytne na výrobku porucha, záručnú opravu môže užívateľ uplatniť na základe predloženého
pokladničného dokladu; faktúry u predajcu, resp. ak sa jedná o poruchu batérie, u autorizovaného
servisného technika (viď zoznam na druhej strane). Predĺžená záruka 5 rokov platí len po predložení
dokladu o zakúpení a riadne vyplneného a potvrdeného záručného listu servisným technikom, montážnou
firmou resp. predajcom. V prípade opravy v byte zákazníka je podmienkou odsúhlasenie súhlasu
s vykonaním záručnej opravy predloženým servisným technikom.
d) Záruka sa nevzťahuje na poruchy a nefunkčnosť spôsobené nesprávne zapojeným vodovodným
systémom (napr. zamenené prívody teplej a studenej vody), neodbornou montážou, znečistenou vodou,
usadzovaním vodného kameňa, neodbornou manipuláciou a zásahom do výrobku, nedodržaním návodu na
inštaláciu a obsluhu, bežným opotrebovaním častí, nešetrnou manipuláciou s výrobkom, použitím stopventilov, šetričov vody a pod. nedodávaných výrobcom.
e) V rámci podmienok záruky odporúčame inštalovať do rozvodu filtračné zariadenie a regulátory tlaku
(doporučený tlak 3-4bar).
f) Pre záruku, výmenu a zrušenie kúpnej zmluvy platia ustanovenia občianskeho zákonníka.
g) V prípade, že sa reklamácia vybavuje opravou, predlžuje sa záruka o dobu od uplatnenia reklamácie do
doby vykonania opravy.
h) V prípade, že nebudú zistené žiadne poruchy, na ktoré sa vzťahuje záruka, náklady spojené s vyslaním
servisného technika znáša objednávateľ, ktorý nárok na opravu uplatnil.
Návod na údržbu:
Výrobca doporučuje pravidelne, resp. pri zhoršení prietoku vyčistiť perlátor od vodného kameňa, čistenie
a údržbu pohyblivých častí armatúr, ak dôjde ku zvýšeniu odporu pri pohybe týchto dielov. Minimálne však
raz za rok. Rovnako je nutné pravidelne čistiť hlavové a ručné sprchy a odstraňovať z nich usadený vodný
kameň. Inštaláciu, údržbu a výmenu náhradných dielov odporúčame zveriť odbornej firme. Na čistenie a
mazanie dielov používajte len na to určené čistiace prostriedky a mazadlá.
Ošetrovanie povrchu: Vážený zákazník, aby ste zachovali pekný povrch vodovodnej batérie KLUDI
dodržujte prosím nasledujúce pokyny: Chróm, kovy a farby na povrchu výrobku sú citlivé na čistiace
prostriedky obsahujúce chlór, kyseliny, piesky, fosfáty a iné abrazívne častice. Povrchy vyžadujú opatrné

zaobchádzanie pri inštalácii a užívaní. Pri znečistení či výskyte vodného kameňa čistite batérie KLUDI
mydlovou vodou, opláchnite čistou vodou a utrite do sucha mäkkou utierkou.
Nakladanie s odpadmi a ich likvidácia: Po skončení životnosti výrobku alebo jeho častí odporúčame
postupovať pri likvidácii podľa príslušnej kategorizácie odpadov.
Upozornenie Pri nakladaní s odpadmi je každý povinný chrániť zdravie obyvateľstva a životné prostredie.

Dôležité upozornenie
Predávajúci je povinný doplniť a skontrolovať pri predaji výrobku údaje v záručnom liste podľa predtlače,
zoznámiť zákazníka so záručnými podmienkami a prípadne výrobok predviesť. Kupujúci si ponechá
vyplnený a potvrdený záručný list. Pri zneužití, strate záručného listu alebo nevyplnení dátumu predaja a
potvrdenia predajňou zaniká nárok na predĺženú bezplatnú záručnú opravu Prečítajte si prosím záručné
podmienky na druhej strane.

Adresa pre nahlasovanie servisných opráv:
Pavol Boháč, mob.: 0918 894 901, e-mail: servis@kludi.sk
Zoznam autorizovaných servisných technikov výrobkov KLUDI
Mesto

06-2017

Meno

Telefón

Bratislava

Jozef Galovič

0903651487

Banská Bystrica

Ladislav Pristyák

0905277528

Banská Bystrica

Otto Vincze

0903069089

Bardejov

Marián Grivna

0907864359

Dolné Vestenice

Vladimír Jedinák

0905641550

Dolný Kubín

Jozef Laštík

0905306727

Humenné

Pavel Kochma

0905655358

Košice

Ján Lech

0905270954

Myjava

Pavol Mareček

0905746854

Nitra

Jozef Kocúr

0904208991

Nové Zámky

Karol Hlavička

0903202450

Poprad

Vladimír Nečas

0903101336

Prievidza

Unimat-Stancová

0903290904

Topolčany

Rudolf Mozola

0918288895

Trenčín

Daniel Dužek

0918880520

Žilina

Marián Prudovič

0903967756

Prešov

Jozef Tomko

0907682594

Revúca

Štefan Házy

0905420105

Košice

František Huňady

0905756359

