
 
VIADRUS a.s.  IČ: 29400082 Infolinka: 800 133 133  

DIČ: CZ29400082 E-mail: info@viadrus.cz 

Určeno uživateli  VIADRUS a.s. 
Určeno odborné montážní firmě Bezručova 300 
Určeno výrobci 735 81 Bohumín 

Záruční list a Osv ědčení o kvalit ě a kompletnosti pro kotel  
VIADRUS A3W 

 
 

Typ kotle VIADRUS A3W S25P  S25B  S25PB  A25B  Výrobní číslo kotle  ........................... 
 
 
Uživatel (příjmení, jméno) ………………………………………………………………………………………..................................... 
 
 
Adresa (ulice, město, PSČ) ………………………………………………………………………………………..................................... 
 
 
Telefon ..............................…………  E-mail ............................................................................... 
 
Kotel odpovídá požadavkům ČSN EN 303-5. 

VIADRUS a.s. poskytuje základní záru ční dobu na kotle po dobu 24 m ěsíců od data prodeje, max. však 30 m ěsíců od 
data expedice z výrobního závodu. 

Podmínky pro platnost záruky je dodržení pokynů pro instalaci a to hlavně: 
• Zapojení podle schémat výrobce odbornou dodavatelskou nebo montážní firmou s platným montážním certifikátem. 
• Uvedení výrobku do provozu servisní firmou s platným servisním certifikátem. 
• Dodržování pokynů uvedených v Návodu k obsluze a instalaci kotle. 
• Provedení pravidelných prohlídek daných výrobcem servisní firmou s platným servisním certifikátem. 
• Použití originálních náhradních dílů dodaných výrobcem. 
• Zaslání informace výrobci o uvedení kotle do provozu (zasílá konečný uživatel – spotřebitel). Zejména je nutno uvést kdy a 

kým byl kotel uveden do provozu a uvést přesnou adresu provozování kotle. 
 
VIADRUS a.s. poskytuje rozší řenou záru ční dobu na kotlové t ěleso kotle po dobu 36 m ěsíců od data prodeje, max. však 
42 měsíců od data expedice z výrobního závodu: 

Podmínkou pro uznání rozšířené záruční doby je: 
• Splnění podmínek pro uznání základní záruční doby. 
• Zaslání informace výrobci o uvedení kotle do provozu (zasílá servisní firma) 
• Provádění pravidelných servisních prohlídek v rozsahu předepsaném výrobcem, servisní firmou s platným servisním 

certifikátem. 

Kompletnost dodávky kotle zaru čuje prodejce. 

Záruční podmínky se řídí kapitolou č. 10 návodu. Záru ční list je bez vypln ění neplatný.  

Uživatel potvrzuje, že: odbornou montážní firmou seřízený kotel nevykázal při topné zkoušce závadu 
• smluvní servisní organizací seřízený kotel nevykázal při topné zkoušce závadu 
• obdržel „Návod k obsluze a instalaci“ s řádně vyplněným Záručním listem a Osvědčením o kvalitě 
• byl seznámen s obsluhou a údržbou kotle 

 
 
 

…………………………………….. 

 
 
 

…………………………………….. 

 
 
 

…………………………………….. 
Datum výroby Razítko výrobce Kontroloval (podpis) 

 
 
 

…………………………………….. 

 
 
 

…………………………………….. 

 
 
 

…………………………………….. 
Datum instalace Montážní firma 

(razítko, podpis, e-mail) 
Podpis uživatele 

 
 
 

…………………………………….. 

 
 
 

…………………………………….. 

 
 
 

…………………………………….. 
Datum uvedení kotle do trvalého 

provozu 
Smluvní servisní organizace 

(razítko, podpis, e-mail) 
Podpis uživatele 

 
Souhlas se zpracováním osobních údaj ů 

Jako uživatel uděluji společnosti VIADRUS a.s., se sídlem Bohumín, Bezručova 300, souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených na tomto záručním 
listě, a to výhradně za účelem zasílání obchodních a marketingových sdělení na moji poštovní či elektronickou adresu. Tento souhlas je platný do doby vyslovení 
mého písemného nesouhlasu se zpracováním osobních údajů. 
Potvrzuji zároveň, že jsem byl informován jak o svých právech, která jsou stanovena v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tak i o rozsahu, účelu a době používání osobních údajů. Všechny uvedené údaje jsou pravdivé a poskytnuté dobrovolně. 

    


