
UPOZORNĚNÍ!!!
Výrobky označené těmito dvěma symboly 
mají montáž zdarma.

Společnost Hansgrohe CS poskytuje u výrobků uvedených v této kapitole bezplatnou montáž 
provedenou autorizovanou montážní firmou.
Tato montáž sestává z připojení výrobku na přívod teplé a studené vody a z následného testu 
funkčnosti. Montáž nezahrnuje provedení doplňkových prací souvisejících se stavební přípravou 
instalace, dále pak nezahrnuje cestovní náklady autorizované montážní firmy, konzultaci ohledně 
přípravy rozvodů na místě instalace ani samotný instalační materiál, který není součástí výrobku.

V případe potřeby připojení výrobku na rozvod elektrické energie musí být předložena revizní 
zpráva příslušného elektrického zařízení. Bezplatná montáž autorizovanou montážní firmou se 
vztahuje výhradně na výrobky distribuované firmou Hansgrohe CS.

Všeobecné podmínky

Podmínky pro poskytnutí bezplatné 
montáže a prodloužené záruky

Bezplatná montáž bude provedena pouze v tom případě, pokud budou podle pokynů výrobce 
předem zajištěny požadované složky stavební přípravy, odpovídající dimenze rozvodů 
a potřebné tlakově poměry v potrubí. V případě nedodržení uvedených požadavků pozbývá 
zákazník nárok na bezplatnou montáž. Před montáží horních dílů výrobků musí být na místě 
instalace ukončeny všechny stavební práce.
Zákazník pozbývá nárok na bezplatnou montáž, jestliže autorizovaná firma přímo na místě 
montáže zjistí, že výrobek nelze nainstalovat. V takovém případě je zákazník povinen uhradit 
autorizované firmě všechny vzniklé náklady.
Na místě instalace není v žádném případě možno požadovat provedení jakýchkoliv konstrukčních 
zásahů do výrobku. Autorizovaná montážní firma zajistí bezplatnou montáž výrobku ve lhůtě 
uvedené v písemné dohodě se zákazníkem.

Na instalovaný výrobek se vztahuje prodloužená záruka v trvání 5 let od data montáže, bude-li 
instalace výrobku uskutečněna do 30 dnů od jeho zakoupení.
V případě, že si zákazník montáž ve lhůtě 30 dnů od obstarání výrobku nezajistí, platí 
prodloužená záruka v trvání 5 let už ode dne zakoupení výrobku.

Bezplatná montáž nezahrnuje: - cestovní náklady
- realizaci doplňkových prací
- instalační materiál, který není součástí výrobku
- konzultaci o stavební přípravě přímo na místě instalace

Bezplatná montáž zahrnuje: - montáž a instalaci výrobku
- kontrolu přípravy rozvodů
- kontrolu úplnosti dodávky (výrobek musí být dodán v originálním nepoškozeném obalu)
- vizuální kontrolu jednotlivých komponentů systému
- připojení odpadu vodovodní přípojky, pokud je tato součástí výrobku
- připojení systému na rozvod elektrické energie (je nutno předložit revizní zprávu)
- oživení systému
- kompletní funkční test
- předvedení výrobku uživateli (zastupující osobě)
- seznámení uživatele s obsluhou a údržbou výrobku
- vyplnění servisního přejímacího protokolu a záručního listu

Podmínky pro poskytnutí bezplatné montáže  
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