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Spoloènos�

prehlasuje, že na celý výrobný sortiment
oce¾ových panelových radiátorov

Táto záruka sa vz�ahuje na všetky radiátory
vyrobené po 1.1.2009.

poskytuje

rokov záruky



10 ROKOV
ZÁRUKY

Spoloènos� U. S. Steel Košice, s.r.o. prehlasuje, že na celý výrobný sortiment

oce¾ových panelových radiátorov KORAD poskytuje 10 rokov záruky.

Záruèné podmienky

1) Výrobca prehlasuje, že radiátor KORAD zodpovedá technickým 
požiadavkám normy EN 442-1:1995 / A1:2003 - Radiátory a 
konvektory

2) Predávajúci poskytne kupujúcemu na radiátory KORAD záruku 
10 rokov odo dòa expedície tovaru zo skladu za dodržania 
všeobecne platných podmienok pre uskladnenie a použitie 
radiátorov uvedených v technicko - dodacích podmienkach a v 
príslušných technických normách. Doba záruky sa predlžuje o 
èas, kedy kupujúci nemôže používa� výrobok z dôvodu 
uplatnenia záruky až do doby odstránenia nedostatkov.

3) Nedostatky vzniknuté v záruènej lehote sú riešené bezplatne 
pod¾a nasledujúcich dohodnutých postupov:
a) predávajúci odstráni zistené nedostatky na mieste 

poškodenia u kupujúceho,
b) predávajúci poskytne kupujúcemu náhradnú dodávku za 

nevyhovujúci tovar v rovnakom sortimente a množstve za 
pôvodných podmienok,

c) predávajúci poskytne kupujúcemu primeranú finanènú z¾avu.

4) Podkladom pre uznanie záruky je:
a) uplatnenie záruky písomnou formou v záruènej lehote,
b) reklamovaný výrobok musí by� identifikovaný èíslom kúpnej 

zmluvy, resp. èíslom faktúry, alebo ložného listu a 
identifikaènými údajmi na malom kódovom štítku, ktorý je 
umiestnený na zadnej strane radiátora.

5) Záruka platí za nasledujúcich podmienok:
a) pracovný tlak je maximálne 1,0 MPa,
b) pracovná teplota je maximálne 110°C,
c) radiátor bol odborne zamontovaný do teplovodného 

vykurovacieho systému,
d) radiátor vo vykurovacom systéme je trvalo naplnený 

vykurovacím médiom s úpravou proti korózii a tvorbe 
vodného kameòa.

6) Predávajúci je zbavený za zodpovednos� za nedostatky v 
prípade, že:
a) radiátory sú poškodené z dôvodu neodbornej manipulácie, 

skladovania a úpravy,
b) radiátory sú namontované v prostredí so zvýšenou 

vlhkos�ou, ako sú sprchy, WC a pod.,
c) radiátory sú netesné v dôsledku vnútornej korózie 

spôsobenej antikorózne neupraveným teplonosným 
médiom,

d) radiátory sú vystavené úèinkom silného mrazu
e) radiátory sú vystavené úèinkom silného statického tlaku
f) radiátory nie sú používané v súlade s úèelom, na ktorý sú 

urèené

7) predávajúci má právo necha� si predloži� reklamovaný tovar 
na posúdenie

8) Záruèná doba 10 rokov sa vz�ahuje na všetky oce¾ové panelové 
radiátory vyrobené po 1. januári 2009.
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