CERTIFICAT DE GARANȚIE
Se completează de către distribuitor

Distribuitor: ......................................................................................................
Adresa distribuitorului: .............................................................................
Tipul sistemului de coș de fum: ..........................................................
Diametrul sistemului de coș de fum: ..............................................
Înălţimea sistemului de coș de fum: ................................................

Ștampila:

Numele cumpărătorului: .........................................................................
Adresa cumpărătorului: ...........................................................................
Adresa locului de montaj: ......................................................................
Data achiziţionării: .......................................................................................
Leier Hungária Kft. acordă pentru sistemele de coșuri de fum
produse, după cum urmează,

Garanţie 33 de ani

Sistemul de coș de fum LSK: rezistenţă la acizi și insensibilitate la umiditate sau rezistenţă la arderea
funinginii (în funcţie de modul de utilizare, respectiv regimul de funcţionare)
Sistemul de coș de fum SMART: rezistenţă la acizi și insensibilitate la umiditate sau rezistenţă la arderea
funinginii (în funcţie de modul de utilizare, respectiv regimul de funcţionare)
Sistemul de coș de fum Multikeram/Multikeram LAS: rezistenţă la acizi, insensibilitate la umiditate și
rezistenţă la arderea funinginii
Sistemul de coș de fum Multikeram LAS P1: rezistenţă la acizi și insensibilitate la umiditate

Garanţia intră în vigoare începând cu data achiziţionării produsului.
Rezistenţa la arderea funinginii
În perioada de garanţie producătorul garantează îndeplinirea condiţiilor
precizate în MSZ EN 1457, cap.9. cu privire la clasa de etanșeitate declarată.
Rezistenţa la acizi
Tubulatura de șamotă este rezistentă la acţiunea corozivă a condensatului
acid format în canalul de fum, nu corodează, nu se perforează, iar pierderile
de masă ca efect al exploatării normale nu depășesc valorile prescrise în MSZ
EN 1457, cap.10.
Insensibilitatea la umiditate
În conformitate cu prevederile MSZ EN 13063-2, pct. 5.3.2.1, producătorul
garantează proprietatea de insensibilitate la umezeală a structurii sistemului
de coș de fum.
Condiţiile de acordare a garanţiei
• respectarea la montaj a prevederilor actelor normative în vigoare și a
instrucţiunilor de punere în operă ale producătorului
• utilizarea la montaj a sistemului complet de coș de fum și numai a
produselor, materialelor originale furnizate de Leier Hungaria Kft.
• mentenanţa coșului de fum efectuată și documentată în condiţiile
reglementărilor naţionale în vigoare, de către personal califi cat și autorizat
• adoptarea tipului de coș de fum adecvat, stabilirea înălţimii utile și
dimensionarea diametrului canalului de fum interior în conformitate cu
reglementările de specialitate în vigoare și cu documentaţia tehnică a
producătorului
• exploatarea și intreţinerea sursei de căldură în conformitate cu legislaţia în
vigoare și a instrucţiunilor producătorului
• realizarea legăturii dintre canalul de racordare și racordul sistemului de coș
de fum cu respectarea indicaţiilor producătorului coșului de fum prezentate
în instrucţiunile de montaj
• completarea și aplicarea de către constructor a plăcii de notare a sistemului
de coș de fum într-un loc vizibil, de regulă pe ușiţa de curăţare
• semnarea prezentului certificat de către montator pentru luarea la cunoștinţă
și respectarea instrucţiunilor de montaj, puse la dispoziţie în formă tipărită.

În situaţiile în care condiţiile de mai sus nu sunt îndeplinite, cererile de
respinse.
Garanţia își pierde valabilitatea în cazurile în care s-au efectuat intervenţii,
ulterioare instalării coșului de fum, asupra sistemului de încălzire, constând
în schimbarea generatorului de căldură sau a capacităţii acestuia. De
asemeni, nu se acordă garanţia dacă s-a intervenit asupra coșului de fum
prin înlocuirea componentelor deteriorate înainte ca reprezentantul
producătorului să facă constatările necesare, să stabilească cauzele
producerii deteriorărilor și a răspunderilor.
Acordarea garanţiei
Reclamaţia privind funcţionarea necorespunzătoare a coșului de fum
sau deteriorarea acestuia, respectiv cererea de acordare a garanţiei se va
transmite în scris la sediul societăţii din România în termen de 15 zile de la
însoţită de factura cu care s-a achiziţionat
catul de garanţie și procesul verbal de recepţie a
lucrărilor de execuţie privind montajul coșului de fum, încheiat conform
legislaţiei în vigoare, între constructor și dirigintele de specialitate.
Garanţia acoperă exclusiv defecţiunile constatate de producător, care
cat, să pună la dispoziţia
proprietarului elemente componente noi sau reparate, în vederea înlocuirii
celor deteriorate în perioada de garanţie. Producătorul nu se obligă să
acorde alte despăgubiri.
Garanţia nu se referă la calitatea lucrărilor de asigurare statică a coșurilor
de fum, la pagubele cauzate de calamităţile naturale sau de terţe persoane
(montaj defectuos, transport și depozitare necorespunzătoare, etc.)
Montator ..............................................................................................................................
Data montajului .................................................................................................................
Semnătura ...........................................................................................................................
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