OPOP spol. s r.o.
Zašovská 750, 757 01 Valašské Meziříčí
Tel.: 571 675 589, fax.: 571 611 225

LÁZEŇSKÁ KAMNA Z 100

Návod k obsluze
Nízkotlaký ohřívač vody
100 l
na tuhá paliva
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ZÁRUČNÍ LIST
výrobní číslo horní části kamen

________________________*

výrobní číslo spodní části kamen ________________________*
Objem zásobníku: 100 l

Výkon: 8 kW

Výrobce: OPOP spol. s r.o., Valašské Meziříčí, Tel.: 571 675 589,
Datum expedice ze závodu:_________________________________________
Podmínky záruky:
Tento záruční list obsahuje osvědčení o jakosti a kompletnosti. Výrobce
potvrzuje, že výrobek je kontrolován a odpovídá svým provedením technickým
podmínkám a ČSN 06 12 01 a ČSN 06 1215.
Za jakost, funkci a provedení kamen ručíme po dobu 24 měsíců ode dne prodeje
příslušnému spotřebiteli, nejdéle však 30 měsíců ode dne vyskladnění z
výrobního podniku a to tím způsobem, že vady vzniklé prokazatelně následkem
vadného materiálu, vadné konstrukce, nebo vadného provedení odstraníme v
nejkratší době na náš náklad s podmínkou, že lázeňská kamna:
 Z 100 smí instalovat pouze firma s platným oprávněním provádět jeho instalaci
a údržbu.
TK dne________________________ Prodáno dne______________________
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Návod k obsluze Z 100
Poznámka:
Při hlášení závady je nutné vždy předložit tento záruční list, udat přesnou adresu
a uvést okolnosti, za kterých k závadě došlo. O způsobu a místě opravy bude
rozhodnuto v našem podniku.
Postup při reklamaci výrobku:
 Předložit osobně, poštou nebo emailem řádně potvrzený záruční list
s dokladem o zaplacení výrobku prodejci výrobku, výrobní číslo válce
nebo topeniště.
 Nahlásit přesnou adresu, případně telefon a uvést okolnost, při které k
události došlo.
 Standardní způsob řešení reklamace je:
 Zasláním reklamovaného dílu na výměnu.
 V případě nemožnosti postupu podle bodu a) má výrobce právo určit
způsob, termín a provedení opravy svým servisním pracovníkem, nebo
smluvním partnerem.
 Uživatel je povinen umožnit opravu podle bodu b)
 Neumožní-li uživatel přístup k provedení opravy, považuje výrobce tuto
reklamaci za ukončenou.
 V případě neopravitelnosti závady má uživatel právo na výměnu
vadného dílu. Avšak v případě neoprávněnosti reklamace tj. nepotvrzení
závady servisním pracovníkem, budou reklamujícímu vyúčtovány
náklady spojené s prohlídkou a cestovným.
 Nezapsáním výr. čísla, při reklamaci hor. dílu do záručního listu, se
bude reklamace považovat za neoprávněnou.
 Koupí výrobku kupující souhlasí se záručními podmínkami výrobce.
 V případě nutnosti urychlení reklamace kontaktujte servisní oddělení
výrobce na tel. 571 675 252 nebo 602 743 970, nebo na email
servis@opop.cz
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Návod k obsluze Z 100
Vážený zákazníku,
jsme velmi rádi, že jste se rozhodl zakoupit si náš výrobek. Toto rozhodnutí Vás
opravňuje k získání 20% slevy na náhradní díly. K tomu, abyste získal výše
uvedené výhody, je potřebné vyplnit registrační kartu a zaslat ji na naši adresu:
OPOP spol s r.o.
Obchodní oddělení
Zašovská 750
757 01 Valašské Meziříčí
Po obdržení vyplněného formuláře Vám obratem zašleme Zákaznickou kartu,
která Vás opravňuje k získání slev u výrobce na náhradní díly. Při objednávání
náhradních dílů je nutné vždy uvádět číslo Vaší Zákaznické karty na ní uvedené.
Děkujeme za Vaši důvěru!
Zde odstřihněte a zašlete na naši adresu

……………………………………………………………………………………

1. REGISTRAČNÍ KARTA
Možnost registrace i na našich internetových stránkách www.opop.cz
Jméno……………………..

výrobní číslo …………………………….

Příjmení…………………

prodejce…………………………………..

Ulice a č.p. ………………..

typ výrobku…………...………………….

Město……………………

PSČ…………………………………….…..

Telefonní číslo…………………………
Podpis……………………………………………
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