
Firma PRESTO S.A.  z siedzibą w Warszawie udziela

30 letniej gwarancji 
na System Kominowy NOVUS

 

W tym okresie, licząc od dnia zakupu zapewniamy sprawne działanie tego systemu
przy spełnieniu poniższych warunków:

a)  Zastosowano kompletny system kominowy NOVUS  [specyfikacja kompletnego komina znajduje się  
na odwrocie niniejszego dokumentu]

b)  System kominowy został zainstalowany zgodnie z instrukcją montażu znajdującą się w każdej dostawie 
oraz na stronie internetowej www.presto-kominy.pl

c)  Dokonano odbioru technicznego przez uprawnionego do tej czynności mistrza kominiarskiego
d)  Dobrano właściwy dla danego typu instalacji grzewczej typ i przekrój systemu kominowego
e)  Użytkowano system kominowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta
f)   Nie dokonywano w systemie kominowym żadnych przeróbek niezgodnych z instrukcjami  

i zaleceniami producenta
g)  Dokonywano okresowych czyszczeń przewodu kominowego zgodnie z § 34 Rozporządzenia MSWiA  

z 7 czerwca 2010 roku [Dz. U nr 109 poz. 719  z późniejszymi zmianami]

Podstawą do roszczeń z tytułu niniejszej gwarancji jest niezwłoczne zgłoszenie pisemne reklamacji do siedziby 
PRESTO S.A. wraz z kopią dokumentu zakupu systemu kominowego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz  
oryginałem niniejszego dokumentu podbitego przez  uprawnionego do odbioru mistrza kominiarskiego. 

Roszczenia nie będą uznane jeżeli:
• Nastąpiły uszkodzenia mechaniczne systemu kominowego
• Nastąpiły uszkodzenia w transporcie i rozładunku
• Nastąpiły uszkodzenia lub błędy instalacyjne podczas montażu
• Nastąpiła nieprawidłowa eksploatacja systemu kominowego
• Nastąpiły przyczyny losowe (np. trzęsienie ziemi, pożar, powódź, huragan itp.)
• Zainstalowano nieoryginalne elementy systemu kominowego
• Dokonano samodzielnej przeróbki bądź modyfikacji systemu kominowego
• Rozpoczęto eksploatację bez stosownego odbioru kominiarskiego 

W ramach gwarancji PRESTO S.A. wymieni  na nowe lub przywróci  do stanu pełnej funkcjonalności wadliwe 
produkty. Gwarancją nie są objęte elementy systemu podlegające naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji tj. 
uszczelki, membrany i elementy metalowe podlegające korozji. Inne roszczenia z tytułu gwarancji są wykluczone. 
W umowach konsumenckich gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsu-
menckich z powodu niezgodności towaru z umową.
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KOMPLETNY SYSTEM KOMINOWY NOVUS ZAWIERA:
• Pustaki keramzytobetonowe
• Szamotowe przewody kominowe
• Szamotowe przyłącze spalin z uszczelką
• Szamotowy trójnik wyczystkowy
• Szamotowy ściek kondensatu
• Przyłącze powietrza
• Kit specjalny do łączenia przewodów kominowych
• Pokrywę wyczystki
• Drzwiczki wyczystkowe
• Kratki wlotu powietrza
• Przesłonę
• Stożek z pokrywą szybu
• Pierścienie centrujące
• Instrukcję montażu
• Tabliczkę znamionową 

Zaprawa do łączenia pustaków co najmniej klasy M3

Produkt zgodny z normą PN-EN 13063-3:2008
/wymagania i badania kanałów powietrzno-spalinowych/ T200 P1 W 2 O(00)

______________   __________________________   _______________   ___________________________________________
Data zakupu    Nr faktury   Data odbioru     Podpis i pieczęć Mistrza Kominiarskiego

Zapoznałem się z zapisami dokumentu gwarancyjnego i przyjmuje jego zapisy do wiadomości oraz poświadczam 
prawdziwość danych dotyczących zakupu i odbioru systemu kominowego

_______________   __________________________________________
Data  Podpis klienta
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