






































Následující úkony jsou vyhrazeny pouze autorizovanému servisu kotl� FERROLI. Firma V.I.Trade s.r.o. 
neru�í za poškození majetku nebo zdraví osob vzniklé v d�sledku neoprávn�né manipulace s kotlem. 
 







 

Tyto záru�ní podmínky se vztahují na plynové kotle FERROLI prodávané spole�ností V.I.Trade s.r.o. a 
vyjad�ují všeobecné zásady poskytování záruky na toto zboží. Na plynové kotle Ferroli se 
poskytuje záruka podobu 24 m�síc� od data uvedení do provozu, nejdéle však po dobu 30 m�síc� od 
data prodeje distributorem V.I.Trade s.r.o.. Podmínkou záruky je uvedení kotle do provozu firmou, 
která je k tomu oprávn�na distributorem a �ádn� vypln�ný a potvrzený Záru�ní list. 
Firma V.I.Trade s.r.o., spol. s r.o. ru�í za to, že výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti uvedené v 
návodu k obsluze a to za p�edpokladu, že výrobek bude užíván zp�sobem, který výrobce stanovil v 
návodu k obsluze. 
Montáž výrobku musí být provedena podle platných p�edpis�, norem a pokyn� výrobce, p�i provozu 
dodržujte pokyny výrobce uvedené v návodu. 
Pro plynové kotle Ferroli se p�edepisuje uvedení do provozu a provedení ro�ní prohlídky smluvní 
servisní firmou. Uvedení výrobku do provozu, provedení pravidelné údržby a prohlídky výrobku a 
odstran�ní p�ípadné vady smí provést pouze servisní mechanik n�které ze smluvních servisních firem 
spole�nosti V.I.Trade s.r.o. uvedených v seznamu servisních firem. 
P�i uvád�ní výrobku do provozu i p�i provád�ní pravidelné údržby a prohlídky výrobku je mechanik 
povinen provést všechny �innosti podle platných p�edpis� vztahujících se k danému za�ízení a 
všechny �innosti p�edepsané v návodu k obsluze, vyzkoušení funkce výrobku, zejména jeho 
ovládacích a zabezpe�ovacích prvk�, u kotl� kontrolu t�snosti kou�ovodu nebo odtahu spalin, tah 
komína a �ádné seznámení spot�ebitele s obsluhou výrobku. 
Spot�ebitel uplat�uje práva z odpov�dnosti za vady u prodávajícího, u n�které nejbližší servisní firmy 
uvedené v seznamu servisních firem, p�ípadn� u spole�nosti V.I.Trade s.r.o. Každá reklamace 
musí být uplatn�na neprodlen� po zjišt�ní závady. 
P�i uplatn�ní reklamace je spot�ebitel povinen p�edložit �ádn� vypln�ný záru�ní list a doklad o 
zaplacení výrobku. 
P�i p�eprav� a skladování výrobku musí být dodržovány pokyny uvedené na obalu. Pro opravy se smí 
použít jen originální sou�ástky. 
Spole�nost V.I.Trade s.r.o.  si vyhrazuje právo rozhodnout, zda p�i bezplatném provedení opravy 
vym�ní nebo opraví vadný díl. Díly vym�n�né v záru�ní dob� se stávají majetkem spole�nosti 
V.I.Trade s.r.o. 
 
Nárok na bezplatné provedení opravy v záruce zaniká: 
• P�i porušení záru�ních podmínek. 
• Nejsou-li p�i reklamaci p�edloženy p�íslušné doklady. 
• Když schází ozna�ení výrobku výrobním �íslem. 
• P�i nedodržení pokyn� výrobce uvedených v návodu. 
• Vznikla-li vada z d�vodu nedodržení p�edpis�, norem a pokyn� v návodu k obsluze p�i 
instalaci, provozu nebo údržb� výrobku. 
• Vznikla-li vada zásahem do výrobku v rozporu s pokyny v návodu k obsluze nebo v rozporu 
se záru�ními podmínkami. 
• Jedná-li se o vady vým�ník�, �erpadel, t�ícestných ventil� a jiných �ástí hydraulických 
okruh�, plynových armatur, ho�ák� a podobn�, které jsou zp�sobeny zanesením ne�istotami z 
otopného systému, vodovodního �adu, plynovod� nebo ne�istotami ve vzduchu pro spalování. 
• Jedná-li se o vadu kotlového t�lesa vzniklou proreziv�ním v d�sledku nevhodného provozního 
režimu, kdy je teplota vratné vody z otopného systému nižší, než je rosný bod spalin. 
• V p�ípad� vad nebo škod vzniklých p�i p�eprav�. 
• V p�ípad� vad nebo škod vzniklých živelní pohromou �i jinými nep�edvídatelnými jevy. 
 



 


