Dolné Rudiny 1
01091 Žilina
Telefón/Fax: 041/ 7645 223, 7234 487
E-mail: obchod@giacomini.sk, info@giacomini.sk
www.giacomini.sk
Infolinka: 041/ 56 56 777

ZÁRUČNÁ LISTINA PRE PLOŠNÉ VYKUROVANIE / CHLADENIE
Záručná listina sa vzťahuje na výrobky vyrobené spoločnosťou GIACOMINI, a to na vykurovacie rúrky Giacotherm PEX,
PERT-AI-PERT,PEX-AL-PEX, PB, systémové dosky a dilatačné pásy pre teplovodné plošné ( podlahové ) vykurovanie
/ chladenie. Spoločnosť Giacomini Slovakia s.r.o. poskytuje predĺženú záruku na akosť, a to na obdobie 25 rokov od
dátumu vystavenia Certifikátu k záručnej listine s ručením do maximálnej hodnoty 300.000,- Eur na každú škodovú
udalosť. Záruka sa vzťahuje len na komponenty inštalované v betónovej doske. Na ostatné komponenty ako oceľová
skrinka rozdeľovača, rozdeľovač a elektronika sa vzťahuje štandardná záruka 24 mesiacov.
1. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI – INVESTOR STAVBY:
Meno a priezvisko stavebníka – investora *
Adresa stavby*
Účel využitia stavby*
Telefonický kontakt na stavebníka – investora*
E-mailový kontakt na stavebníka – investora *

2. ÚDAJE O VYKUROVACOM SYSTÉME:
Celková vykurovacia plocha v m2 *
Počet vykurovacích zón *
Počet rozdeľovacích staníc *

Číslo zóny *

Počet vykurovacích okruhov
a názov *

Dĺžka vykurovacích okruhov v m *

3. ÚDAJE O PROJEKTE VYKUROVANIA:
Projekt vykurovania ( správne zakrúžkujte ) *
Názov projekčnej kancelárie – Projektant *

ÁNO

NIE

Telefonický/e-mailový kontakt projekčnej
kancelárie - Projektanta *

4. ÚDAJE O INŠTALAČNEJ FIRME:
Názov inštalačnej firmy/
Meno a priezvisko inštalatéra *
Adresa inštalačnej firmy*
Telefonický kontakt inštalačnej firmy *
E-mailový kontakt inštalačnej firmy *
Číslo certifikátu Majster Giacomini *
Dátum platnosti certifikátu Majster Giacomini
Dátum inštalácie zariadenia *
Dátum spustenia zariadenia do prevádzky *
Poznámka :
Svojím podpisom potvrdzujem, že inštalovaný systém plošného vykurovania / chladenia je výlučne z komponentov od značky
GIACOMINI. Všetky komponenty plošného vykurovania / chladenia v betónovej doske sú nainštalované a spustené do prevádzky
podľa platných projektových, stavebno - montážnych a prevádzkových predpisov spoločnosti GIACOMINI.

........................................................

.................................................................................

Dátum

Pečiatka a podpis inštalačnej firmy

5. ÚDAJE O STAVEBNEJ FIRME REALIZUJÚCEJ POTER:
Názov stavebnej firmy *
Telefonický kontakt stavebnej firmy *
Typ realizovaného poteru*
Plastifikátor ( správne zakrúžkujte )*

*povinný údaj

ÁNO

NIE

........................................................

.................................................................................

Dátum

Pečiatka a podpis zástupcu stavebnej firmy

6. PREHLÁSENIE STAVEBNÍKA – INVESTORA STAVBY:
Stavebník - investor stavby svojím podpisom potvrdzuje, že bol riadne poučený o podmienkach predĺženej 25 ročnej
záruky ( príloha číslo A - Rozsah záruky ) na systém plošného vykurovania / chladenia značky GIACOMINI, vrátane
nutnosti vykonávania servisných prehliadok v pravidelných 2 ročných intervaloch certifikovanou inštalačnou firmou,
alebo certifikovaným inštalatérom spoločnosti Giacomini Slovakia s.r.o.. Servisné prehliadky si objednáva stavebník sám
a zodpovedá za ich uskutočnenie. V prípade škodovej udalosti je stavebník – investor stavby povinný predložiť „Servisný
záznam k predĺženej 25 ročnej záruke pre plošné vykurovanie / chladenie“ spolu s vystaveným certifikátom „Certifikát
k záručnej listine“.
Servisné prehliadky a zápis o servisných prehliadkach môže vykonávať iba certifikovaná inštalačná firma, alebo certifikovaný inštalatér ,ktorý
vlastní platný „Certifikát Majster Giacomini „ vydaný spoločnosťou Giacomini Slovakia s.r.o.. Vzor tlačiva pre zápis servisných prehliadok je voľne
dostupný na stránke www.giacomini.sk v sekcii: Investori / Záruka 25 rokov pod názvom „Servisný záznam k predĺženej 25 ročnej záruke pre
plošné vykurovanie / chladenie“.

........................................................

...............................................................................

Dátum

Podpis stavebníka – investora stavby

7. POTVRDENIE PLATNOSTI ZÁRUČNEJ LISTINY PRE PLOŠNÉ VYKUROVANIE / CHLADENIE:
Riadne a úplne vyplnené tlačivo „Záručnej listiny pre plošné vykurovanie / chladenie“ , doručené do 3 mesiacov odo
dňa spustenia zariadenia do prevádzky zástupcovi značky GIACOMINI na Slovensku - Giacomini Slovakia s.r.o. , je
podkladom pre vypracovanie certifikátu pre plošné vykurovanie a chladenie označený ako „ Certifikát k záručnej listine“.
Predĺžená záruka na obdobie 25 rokov nadobúda platnosť dňom vystavenia tohto certifikátu.

Pridelené evidenčné číslo potvrdenej záruky

.......................................................

Dátum

................................................................................

Za spoločnosť Giacomini Slovakia s.r.o.

8. PRÍLOHY:
Príloha A: Rozsah záruky
Príloha B : Fotodokumentácia ( tlačová forma + CD )
Fotodokumentácia musí obsahovať :
1.
2.
3.
4.
5.

fotky rozdeľovacích staníc
miesta pred rozdeľovacími stanicami pred betonážou
celkové pohľady na okruhy
detaily prechodových častí rúrok cez murivo a dilatačné škáry
detail fotky so značkou rúrky Giacomini

Príloha C: Revízna správa o spustení plošného vykurovania / chladenia do prevádzky

