
                                                                                                                                                     

                                                                                                                       
 

                                        

                 Záruční list  

                             (Nutné vyplnit, Záruční list je bez vyplnění neplatný)  
Při dodržení způsobu používání, obsluhy a údržby výrobku uvedeném v návodu k obsluze, ručíme 24 

měsíců od doby převzetí uživatelem za to, že výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti 

stanovené příslušnými technickými normami a podmínkami  

 

Výrobní číslo kotle/kamen: …………………………………Název Kotle/kamen …………………………………………… 

Uživatel (jméno, příjmení): …………………………………………………………………………………………………………. 

Adresa (ulice, město, PSČ): ………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon: ………………………………………………….               Email: ………………………………………………………..  

 

Peletový zrdoj tepla splňuje požadavky příslušných norem.  

RJ-Trading s.r.o. – jako dodavatel peletového zdroje poskytuje základní záruční dobu 24 měsíců od 

data, kdy uživatel zakoupil peletový zdroj tepla.  

Vyskytne-li se na výrobku v záruční době vada, která nebyla způsobena spotřebitelem (uživatelem), 

neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), neoprávněnými úpravami či opravami, popř. užíváním 

výrobku v rozporu s návodem k obsluze, bude výrobek spotřebiteli bezplatně opraven.  Pro urychlení 

případné reklamace výrobku doporučujeme zaslání vyplněné a potvrzené kopie záručního listu nebo 

prodejního paragonu (případně faktury). Záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým 

užíváním 

K platnosti záruky je potřebné dodržet následující podmínky:  

- Uvedení do provozu (instalace, spuštění a zaškolení) bude provedeno odbornou montážní 

firmou proškolenou a autorizovanou k této činnosti výrobcem, popř. dodavatelem. (seznam 

najdete na www.centrumvytapeni.cz popřípadě volejte infolinku 777288883.  

- Dodržování pokynů uvedených v návodu k obsluze a instalace peletového zdroje tepla.  

- Provádění servisních prohlídek v rozsahu předepsaném výrobce/dodavatelem a to servisní 

firmou autorizovanou k této činnosti výrobcem, popř. dodavatelem.  

- Použití pouze originálních náhradních dílů 

 

Záruční a pozáruční servis: 

Záruční a pozáruční servis v České republice zajišuje dodavatele RJ-Trading s.r.o. , Budějovická 673, 

Tábor, 39002 pomocí svého servisního oddělení se sídlem na adrese uvedené v záručním listu nebo 

prostřednictvím smluvních partnerů. (kontakty najdete na www.centrumvytapeni.cz)  

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v opravě. Pro výměnu výrobku nebo zrušení 

kupní smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění, 

(nebo dle platných předpisů pro tento druh spotřebičů v zemích, kde jsou instalovány). 

 

http://www.centrumvytapeni.cz/
http://www.centrumvytapeni.cz/


                                                                                                                                                     

                                                                                                                       
 

                                        

Upozorňujeme za nutnost provedení revize spalinové cesty dle vyhlášky č. 34/2016 o čištění, 

kontrole a revizi spalinové cesty před zapojením nového zroje tepla na komínové těleso. Bez této 

revize nemůžete instalovaný zrdoj tepla používat.  

Revize spalinové cesty se provádí 

a) před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu, 

b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv, 

c) před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty, 

d) před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, 

provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o 

provedení čištění a kontroly spalinové cesty. 

 

 

Uživatel potvrzuje, že: 

Zprovozněný, nastavený a vyzkoušený peletový zdroj tepla nevykazuje žádnou závadu. 

Obdržel jsem „Návod k obsluze a instalaci“ s řádně vyplněným záručním listem 

Byl jsem seznámen v plném rozsahu s obsluhou a údržbou. 

 

                                

                                                                                                                                                                          

                                          …………RJ – Trading s.r.o.………                      Razítko/Podpis:              

                                                 Název dodavatele:                                        

 

 

………………………                 …………………………………………………            ………….…………………………… 

Datum montáže:                            Název montážní firmy:                                   Podpis:  

 

 

………………………                …………………………………………………            ………….……………………………  

Datum převzetí:                           Jméno příjmení uživatele:                                 Podpis:  
 


