
 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY 

Všeobecne:                                                                                                                                                                                                                                                                          
Firma BeF Home, s. r. o., poskytuje na toto zariadenie v rámci záručných smerníc štandardnú záruku 2 roky. Po dvoch rokoch je možné u krbových vlo-
žiek a kachlí predĺžiť  záruku na celkových 5 rokov.Záruku je možné predĺžiť po garančnej prehliadke, ktorú vykoná  výrobca. Bez vykonanej a potvrdenej 
garančnej prehliadky je záruka po dvoch rokoch ukončená.                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Z predĺženej záruky sú vyňaté voľne vymeniteľné diely, ktoré sú priamo vystavené ohňu (šamoty, deflektor, liatinové výstelky, rošty, zábrany, vykurova-
cie a komínové klapky, tesniace šnúry, atď.) a sklokeramická časť vložky. Vlasové trhliny na šamotových dieloch neobmedzujú jeho funkciu. V prípade 
rozlomenia šamotových kameňov sa dá objednať u dodávateľa pasta na zlepenie, doporučená výrobcom. Záruka sa nevzťahuje na bežne opotrebiteľné 
časti (tesniaca šnúra, atď.) spôsobené ich používaním. Kupujúci uplatní prípadnú reklamáciu písomne, faxom alebo e-mailom u svojho predajcu, osoby 
alebo firmy, ktorá je uvedená na faktúre, či inom predajnom doklade ku krbovej vložke alebo inému tovaru. Reklamácia musí mať tieto náležitosti: kópia 
riadne vyplneného záručného protokolu, záručný list, doklad o zaplatení, popis reklamačnej poruchy (ako a kedy sa poruchy prejavujú, akým spôsobom 
je výrobok používaný, atď.), fotodokumentáciu (celá stavba krbu, ohnisko a reklamovaná časť krbovej vložky),  presnú adresu kupujúceho, telefonický 
kontakt.   
                                                                                                                         ZÁRUKA 
1. Pripojenie krbovej vložky s teplovodným výmenníkom do systému vykurovania musí vykonať odborná firma. O uvedení krbovej vložky do prevádzky 
musí byť záznam v záručnom liste. 
2. Výrobca BeF Home, s .r. o., poskytuje záruku dodávky konečnému odberateľovi na:                                                                                                                                                                              

a)  bezchybnú spôsobilosť materiálu a spracovania odpovedajúcim účelu, 
b)  odborné zostavenie,  
c)  zachovanie menovitého výkonu (wattov) a výhrevnosť podľa STN EN 13229 a STN EN 13240 (viď technický štítok, technické údaje na priloženom 

technickom liste alebo údaje  v katalógu).  
3. V prípade v bodov a) až c) je poskytnutá bezplatná oprava  zariadenia, poprípade bezplatná výmena reklamovaných dielov. Nárok na bezplatnú náhra-
du sa vzťahuje len na diely, ktoré vykazujú chybu materiálu a práce. Ďalšie nároky sú vylúčené.                                                                                                                                                                  
4. V prípade, že sa predávajúci rozhodne posúdiť chybu tovaru, dopraví reklamujúci (kupujúci) poškodený tovar bez zbytočného odkladu na svoje nákla-
dy dodávateľovi. 
5. Firma BeF Home, s. r. o., nehradí náklady spojené s nepoužívaním spotrebiča v dôsledku chýb, ani neposkytuje náhradu škody za eventuálne zranené 
osoby, ani ostatné škody alebo ušlý zisk. 
6. Firma BeF Home, s. r. o., neposkytuje záruku na poškodenie a chyby  zariadenia alebo jeho časti, ktoré boli spôsobené: 

 vonkajšími, chemickými alebo fyzikálnymi účinkami behom prevozu, skladovania, umiestnenia alebo používania zariadenia (napr. ochladzovanie 
vodou, tekutými pokrmami, kondenzovanou vodou, mechanickými vplyvmi), 

 prehriatím na základe: nesprávnej obsluhy (napr. otvorené dvierka ohniska), nesprávnou voľbou veľkosti krbovej vložky, 
 nerešpektovaním príslušných platných stavebno-právnych predpisov, 
 chybami pri  umiestňovaní a pripojovaní zariadenia, 
 nedostatočným alebo príliš silným ťahom komína, 
 neodborne prevedenými inštalačnými prácami alebo inými, najmä dodatočnými zmenami ohniska, 
 montážou dodatočne neschváleného príslušenstva (výmenníkov, a pod.) alebo odvodov spalín (dymovody a komín), 
 používaním nevhodného paliva, 
 nesprávnou obsluhou, preťažením zariadenia (viď Návod na obsluhu), 
 neodborným zaobchádzaním, 
 nedostatočnou údržbou, používaním nevhodných čistiacich prostriedkov, 
 nedodržaním doporučení v návode na inštaláciu, či nerešpektovaním Návodu na obsluhu. 

7. Reklamácia vložiek s teplovodným výmenníkom nebude uznaná zo opodstatnenú pokiaľ: 
a)  sa jedná o chyby  výmenníka, čerpadla, ventilov, časti okruhu, ktoré sú spôsobené zanesením nečistotami z vykurovacieho systému alebo vodo-

vodného systému, 
b)  ak sa jedná o chyby vzniknuté prehrdzavením v dôsledku nevhodného prevádzkového režimu, kde je teplota vratnej vody zo systému nižšia, než je 

rosný bod spalín. 
8. Firma BeF Home, s. r. o., neposkytuje záruku na stálofarebnosť povrchovej úpravy (odtieň náteru sa teplotou môže zmeniť) a na koróziu v dôsledku 
nevhodnej prepravy a skladovania. 
9. Vzhľadové a viditeľné chyby, vzniknuté napríklad pri prevoze (nepresné lícovanie, chyby povrchových úprav, chyby  na povrchu odliatkov, nepohybli-
vé ovládacie prvky a dvere) musia byť reklamované pred inštaláciou výrobku najneskôr do 5 pracovných dní od nákupu výrobku, v prípade krbových 
vložiek a kaziet pred zabudovaním do obstavby. Prípadné náklady spojené so stavebnými prácami v týchto prípadoch výrobca nehradí. 
10. Náklady za dopravu, demontáž a montáž idú na účet nadobúdateľa.  
11. Teplovodnú krbovú vložku alebo krbovú vložku s výsuvným mechanizmom je možné obstaviť po odskúšaní v prevádzke. 
12. Záručné podmienky sú platné iba na území  Slovenskej Republiky.                                    
 
Dôležité upozornenie:  

KV musí obstavovať a zapájať  iba osoba, ktorá má  certifikát s  oprávnením na stavbu a zapájanie krbových vložiek!!!!                
 
Pokyny pre objednávanie náhradných dielov: 
Pri objednávkach uvádzajte vždy kompletné typové a výrobné číslo krbovej vložky. Tieto údaje nájdete na typovom štítku zariadenia alebo v tomto zá-
ručnom liste. Krbová vložka je dodávaná na drevenej  palete, sklo je kryté fóliou. Po inštalácii sa s dá paleta  použiť  ako palivo do krbu. V prípade, že 
nebude využitá ako palivo, odovzdajte ju v mieste výkupu. Po ukončení životnosti krbovej vložky je potrebné oddeliť kovové časti a sklo a tieto poskytnúť  
na druhotné využitie (podľa Zákona o odpadoch). 
 
 
 
ZÁRUČNÝ LIST 
 
TYP/VÝROBNÉ ČÍSLO: 
 
DÁTUM PREDAJA: 
 
PODPIS A RAZÍTKO DODÁVATEĽA: 
 
 
 

ZÁRUČNÝ LIST – Odoslané     TURÁ LÚKA 
 
TYP: 
VÝROBNÉ ČÍSLO: 
 
DÁTUM PREDAJA: 
PODPIS A RAZÍTKO DODÁVATEĽA: 
 

ZÁRUČNÝ LIST – PREDAJŇA  
 
TYP: 
VÝROBNÉ ČÍSLO: 
 
DÁTUM PREDAJA: 
PODPIS A RAZÍTKO DODÁVATEĽA: 
 

 
 



 

 
 
                                                         
 

GARANČNÁ PREHLIADKA 
 
TYP: 
 
VÝROBNÉ ČÍSLO: 
 
DÁTUM GARANČNEJ  PREHLIADKY: 
 
PODPIS A RAZÍTKO ZODPOVEDNEJ OSOBY: 
 
 
 
 
 

POTVRDENIE ODBORNEJ FIRMY, KTORÁ REALIZOVALA STAVBU 
 
TYP: 
 
VÝROBNÉ ČÍSLO: 
 
DÁTUM REALIZÁCIE : 
 
PODPIS A RAZÍTKO REALIZÁTORA: 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                            

 

NÁHRADNÉ DIELY: ZOZNAM DOPLNKOV:                                                                                                                                                                                                                                                                              
(dajú sa objednať u výrobcu) (dajú sa objednať u výrobcu) 
1.  rošt  liatinový - dymovod ø200 mm, resp. ø 150 mm 
2.  zábrana liatinová - koleno dymovodu ø200 mm, resp. ø 150 mm 
3.  tesnenie dvierok ø 14 mm ( sklená šnúra) - teplovzdušný výmenník (pozinkovaný plech) 
4.  popolník 
5.  list komínovej klapky 
6.  šamot                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

Distribútor: ALENA TRUBÁČKOVÁ Výrobca:   BEF–HOME, s.r.o.  
Prevádzka: Turá Lúka 97, 907 03 Myjava, SR Prevádzka:  Kotvrdovice 227, 679 07 Kotvrdovice, ČR                                                                                                                                                                                                                                                                           
 Tel./Fax: 00421 034 621 67 90  Tel: 00420 516 428 240, Fax: 00420 516 428 244
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

            


