
Komíny ZÁRUČNÝ LIST

Vyplní predajca:

Pečiatka:Predajca: ................................................................................................................
Adresa predajcu: ..............................................................................................
Typ komína: .........................................................................................................
Priemer prieduchu: .........................................................................................
Výška komína: ....................................................................................................

Zákazník: ...............................................................................................................
Adresa zákazníka: .............................................................................................
Miesto zabudovania: .....................................................................................
Dátum predaja: .................................................................................................

 e SK s.r.o. poskytuje 
na komínové systémy

Záruku 33 rokov
Komínový systém ECO Plus:
vyhoreniu sadzí ( podľa spôsobu použitia )

odolnosť voči korózií a pôsobeniu vlhkosti alebo odolnosť 
voči vyhoreniu sadzí (podľa spôsobu použitia)
Komínový systém SMART:

Komínový systém Multikeram / Multikeram LAS:
voči vyhoreniu sadzí

Záručná doba začína plynúť od dátumu predaja komínového systému.

 nícia odolnosti voči vyhoreniu sadzí:
Počas záručnej doby výrobca garantuje splnenie podmienok uvedených 

nového systému.

 nícia odolnosti voči korózii:
Keramické komínové vložky odolávajú kondenzátu vytvorenému počas nor-
málnej prevádzky, nekorodujú, netvoria sa perforácie, ako aj  úbytok hmoty 

EN 1457.

 nícia odolnosti voči pôsobeniu vlhkosti:
Počas záručnej doby výrobca garantuje odolnosť komínového systému voči 

STN EN 13063-2:2005.

Podmienky záruky:
• Komínový systém musí byť zhotovený  podľa montážneho návodu komí-

• Komínový systém  musí byť zhotovený len z originálnych dielov a materi-
álov dodaných spoločnosťou Leier.

• Je potrebné vydokladovať pravidelnú a odbornú údržbu komínového 

mocou podkladov pre návrh komínových systémov Leier.

nať odborne spôsobilá osoba.
• Na komín musí byť vystavená kladná revízna správa odborne spôsobilou 

vhodnosť daného komínového systému pre pripojený spotrebič. 
 rmy Leier.

Pokiaľ nie sú splnené hore uvedené podmienky, výrobca odmieta 
požiadavku na záručné plnenie.

Záruku nie je možné uplatniť, pokiaľ sa na vykurovacom systéme vykonala 
zmena bez schválenia odborne spôsobilej osoby oprávnenej vykonať 
obhliadky komínových systémov ( napr. výmena pripojeného spotrebiča 

vykonal obhliadku pre zistenie poškodenia komína,  ako aj možnej príčiny 

Ohlásenie reklamácie:

vzniku škodovej udalosti. Súčasťou podanej reklamácie musí byť aj faktúra 

reklamovaný komín.

Predmet záruky:
• Záruka sa vzťahuje iba na vlastnosti popísané výrobcom.

reklamovaného dielca, akékoľvek ďalšie náklady výrobca neuhrádza. 
• Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou pohromou ( požiar, 

víchrica, zemetrasenie ).


