
                       

ZÁRUČNÍ LIST (deskové výměníky tepla)                                          
  
      

 
DODAVATEL:                                                                       VÝROBCE:  
 
KP MARK s.r.o.                                                        Alfa Laval Thermal AB 
U Nádraží 795/II                  ŠVÉDSKO 
377 01 Jindřichův Hradec                   

    ČESKÁ REPUBLIKA                      
  
 IČO: 25169092 
                  
                                                       

 
 
 

   SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ:      
 

   Typ zařízení:         
 
 Výrobní číslo:       
     
    Rok výroby: 
 

    
 

POTVRZENÍ O PRODEJI: 
 

    Vyplňuje zástupce autorizované prodejní organizace: 
 
 
 
 
 
    Prodejní organizace:                                                                              --------------------------------------------------------------------------------- 
  (razítko, podpis)                                        

 

 
POTVRZENÍ O UVEDENÍ ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU: 
 

    Vyplňuje zástupce instalační organizace: 
 
 
 

    Datum instalace zařízení:    ……../……../…………….. 
 
    Instalační organizace:                                                                              --------------------------------------------------------------------------------- 
  (razítko, podpis)                                        

 

 



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY: 
 

 
 

 Výměníky musí být provozovány v souladu s návrhovými technickými parametry  Alfa Laval. 
 

 Podmínkou pro uznání nároku na záruční opravu je, že výměník byl instalován a provozován 
v souladu s návodem k instalaci (instalační manuál). 

 

 Záruční doba počíná běžet dnem dodání zboží a činí dvacet čtyři (24) měsíců od  okamžiku 
jeho dodání kupujícímu. 

 

 Záruka se vztahuje na mechanické poškození výměníku statickým tlakem a teplotou za 
podmínky dodržení štítkových údajů. 
 

 Záruka se nevztahuje na poškození způsobené dopravou, skladováním, klimatickými nebo 
jinými vlivy. 

 

 Záruka se nevztahuje na poškození způsobené tlakovými a teplotními pulsacemi, které 
vedou k únavovému poškození výměníku, (např. nevhodnou regulací, způsobující 
zakmitávání apod.). 

 

 Záruka se nevztahuje na výměníky provozované na médiích, která jsou agresivní pro 
materiál výměníků. 

 

 Záruka se nevztahuje na poškození výměníku způsobené zamrznutím. 
 

 V průběhu záruční doby budou zdarma odstraněny všechny poruchy výměníku související 
s vadou materiálu a výrobní vady. 

 

 Výrobce si vyhrazuje právo rozhodnout, zda při uznané záruční vadě vymění nebo opraví 
vadný díl. Vyměněné díly zůstávají majetkem dodavatele. 

 

 Další nebo jiné nároky na náhradu škod vzniklých mimo výrobek, pokud nevyplývají  ze 
zákona, jsou vyloučeny. 

 

 Záruční list není platný bez doložení daňového dokladu k danému výrobku. Za datum 
prodeje je považováno datum zdanitelného plnění uvedené na daňovém dokladu. Pokud 
není zboží namontováno do 30 dnů ode dne prodeje, je za datum pro potřeby záručního listu 
považován datum prodeje.  

 
 
 

 


