Predmet záručného listu
Typ: .........................................................................................................................................................................................

Dátum predaja: ..................................................................................................................................................................

Pečiatka, podpis: ...............................................................................................................................................................

Popis kanalizačnej revíznej šachty
Kanalizačné revízne šachty sú určené pre napojenie PVC potrubí DN 160 alebo DN 200. Rozmerové
rady (výška šachty v mm):
• pre napojenie PVC potrubí DN 160: 1 700, 2 200 a 3 200,
• pre napojenie PVC potrubí DN 200: 1 800, 2 300 a 3 300.
Potrebnú výšku šachty je možné jednoducho upraviť odrezaním prebytočnej časti.
Šachta je štandardne osadená plastovým pochôdznym poklopom vhodným do neprejazdných
plôch. V prípade potreby umiestniť šachtu do prejazdných plôch, môže byť šachta osadená liatinovým poklopom, ktorý sa osádza pomocou prechodového adaptéru priamo na šachtu.
Plastový pochôdzny
poklop

Poklop liatinový

Montážny návod
Kanalizačná revízna šachta sa osádza na zhutnenú pieskovú alebo štrkopieskovú plochu. Po napojení
potrubia a smerovým a výškovým zarovnaním sa šachta obsypáva po vrstvách o maximálnej výške
30 cm pieskom, štrkopieskom (veľkosť zrna max. 16 mm).
Jednotlivé vrstvy je nutné riadne zhutniť. Pre horný obsyp šachty je možné použiť preosievanú
vykopanú zeminu alebo i výkop zbavený veľkých kameňov a biologických zmesí napr. koreňov.
Materiály pre obsyp šachty by mali umožňovať dostatočné hutnenie.

Záručné podmienky
1. Záručná doba šachty je 24 mesiacov.
2. Záručná doba začína plynúť odo dňa, kedy kupujúci šachtu prevzal od predávajúceho.
3. Kupujúci je povinný reklamovať chyby na šachte bez zbytočného odkladu po tom,
čo ich zistil. Pri reklamácii predložte originál záručného listu, platobný doklad o úhrade
a postupujte v zmysle reklamačného poriadku VVS, a.s.
4. Ak ide o odstrániteľnú chybu, ktorú je možné opravou alebo výmenou chybnej súčasti
odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.
5. Ak sa ukáže, že ide o chybu neodstrániteľnú, môže kupujúci požadovať dodanie
náhradnej šachty.
6. Nároky vyplývajúce zo záruky nie je možné uplatňovať v tých prípadoch, ak kupujúci:
 a) nedodržal predpisy o zaobchádzaní s predmetom kúpy, ktoré sú uvedené v montážnom návode,
b) šachtu používal v rozpore s účelom, na ktorý je určená,
 c) vykonal také zásahy, ktoré sú v rozpore s bežným spôsobom užívania veci.
7. Prirodzené opotrebenie sa zo záruky vylučuje.
8. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy prechádza
na kupujúceho dňom odovzdania predmetu kúpy.
9. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie živelnými pohromami, na poškodenie hrubým
zaobchádzaním, na mechanické poškodenie, na poškodenie spôsobené použitím
agresívnych chemikálii, žieravinami a vysokými teplotami.

Zákaznícke centrá VVS, a.s.
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Prešov

Duklianska 3,
085 64 Bardejov

Kúpeľná 3,
080 01 Prešov

Humenné

Rožňava

Osloboditeľov 108,
066 01 Humenné

Štítnická 19,
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Revúca

Hviezdoslavova 2,
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Reussova 718/5,
050 01 Revúca

Košice

Svidník

Vysokoškolská 1,
042 48 Košice

Stropkovská 643/79,
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Trebišov

Mlynská 1348,
093 19 Vranov nad Topľou

Komenského 1872,
075 01 Trebišov

Michalovce
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071 01 Michalovce

Telefónne čísla CALL CENTRA k Vaším službám
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