
Spoločnosť Tyco Thermal Controls*) poskytuje 
záruku Total Care (komplexná záruka na systém) 
v dĺžke trvania 12 rokov na všetky dole uvedené 
výrobky, ktoré zodpovedajú špecifikácii stanovenej 
výrobcom, sú súčasťou systémového riešenia pod-
lahového kúrenia a boli riadne nainštalované kvali-
fikovaným elektrikárom**) v súlade s inštalačnými 
pokynmi Tyco Thermal Controls. Na potvrdenie a uz-
nanie záruky je navyše potrebné vyplniť registračný 
formulár, ktorý musí potvrdiť kvalifikovaný elektrikár, 
ktorý realizoval inštaláciu (podpisom a pečiatkou). 
Majiteľ musí tento formulár uschovať spoločne s 
kópiou príslušnej faktúry, fotodokumentácie, prí-
padne nákresmi, na ktorých je znázornené uloženie 
vykurovacích prvkov v podlahe. Rozumie sa tým po 
inštalácii, ale pred zakrytím stavebnou hmotou ale-
bo podlahovou krytinou.
 Výrobky:
 » Termostaty R-TA a R-TC
» Sady vykurovacích káblov T2Blue a vykurovacie 
rohože
» Vykurovacie rohože T2QuickNet
» Vykurovací kábel T2Red, sady vykurovacích káblov 
a vykurovacie rohože
» Izolačné panely T2Reflecta a T2Isolecta
(ďalej len „výrobky“).
Táto záruka sa vzťahuje na inštalácie v krajinách EÚ, 
EFTA a Spoločenstva nezávislých štátov od okamihu 
pôvodnej inštalácie výrobkov. 
Pokiaľ bude na výrokoch v priebehu záručnej doby 
zistená porucha, spoločnosť Tyco Thermal Controls:
1. Preverí splnenie všetkých záručných podmi-
enok. Skontroluje a potvrdí, že uvádzané problémy 
s výrobkami, na ktoré sa záruka vzťahuje, skutočne 
existujú, že sa vyskytli v priebehu bežného a normál-
neho používania a že neboli spôsobené nehodou, 
nesprávnym používaním, zanedbaním, zmenou ale-
bo  nesprávnou inštaláciou, prevádzkou, údržbou, 
opravou alebo testovaním nekvalifikovaným elek-
trikárom alebo dôsledkom inej príčiny, ktorá je za 
hranicami zodpovednosti spoločnosti Tyco Thermal 
Controls vyplývajúcej z tejto záruky.
2.  Na základe svojho vlastného uváženia vykoná 
opravu alebo výmenu výrobku. Podmienkou pre 
realizáciu opravy alebo výmeny chybného výrob- 

ku je možnosť spoločnosti Tyco Thermal Controls 
disponovať 1m2 podlahovej krytiny, ktorá musí byť 
poskytnutá kupujúcim. Spoločnosť Tyco Thermal 
Controls si vyhradzuje právo určiť vhodný spôsob a 
technické riešenie zamerané na odstránenie tech-
nickej poruchy a obnovu fungovania systému vyku-
rovania alebo regulácie.
3. Uvedie podlahu do pôvodného stavu, ak to nebude 
možné, uvedie ju do ekvivalentného stavu zod-
povedajúcemu pôvodnému štandardu vyhotovenia. 
Pre kupujúceho z tohto nevyplývajú žiadne náklady.
4. V prípade chybného termostatu, spoločnosť Tyco 
Thermal Controls dodá nový termostat.
Záruka sa nevzťahuje na:
» Inštalácie, úpravy alebo opravy vykonané osobou 
bez potrebnej kvalifikácie a odbornej spôsobilosti, 
teda nekvalifikovaným elektrikárom.
» Výrobky, ktoré boli používané nesprávnym spô-
sobom, boli zanedbané, stali sa obeťou vandalizmu, 
požiaru, blesku, poškodenia vodou, boli pozmenené, 
nesprávne nainštalované, boli zabudované do pod-
lahy s nesprávnou konštrukciou alebo u nich boli 
použité nesprávne materiály, prípadne u nich došlo 
k inej udalosti alebo opomenutiu, za ktoré nezod-
povedá spoločnosť Tyco Thermal Controls.
» Výrobky, ktoré boli neoprávnene upravené alebo 
pozmenené – či už priamo alebo nepriamo – osobou 
vykonávajúcou inštaláciu, koncovým užívateľom ale-
bo treťou stranou.
Spoločnosť Tyco Thermal Controls neponesie v 
žiadnom prípade zodpovednosť vo vzťahu k žiadnej 
tretej strane ohľadne ušlého zisku, straty obchodnej 
príležitosti, poškodeniu povesti firmy alebo zvýšeniu 
nákladov, ani ohľadne akýchkoľvek nepriamych 
zvláštnych, trestných alebo následných škôd bez 
ohľadu na to, ako vznikli.
Ak dôjde k záručnej udalosti, obráťte sa na najbližšiu 
pobočku spoločnosti Tyco Thermal Controls (viď kon-
taktné údaje na zadnej strane pokynov k inštalácii) a 
predložte vyplnený formulár pre registráciu záruky, 
formulár o odovzdaní do užívania a doklad o za-
kúpení/faktúru.
Kupujúci môže mať zákonné práva na základe platnej 
národnej legislatívy, ktorá upravuje predaj spotreb-
ného tovaru. Tieto práva nie sú touto zárukou nijak 
dotknuté.

*) Poskytovateľ záruky: Tyco Thermal Controls NV, so sídlom na adrese 3001 Leuven (Belgicko), Romeinse straat 14.
**) Pod pojmom kvalifikovaný elektrikár sa rozumie osoba, ktorá má riadne vzdelanie a špecializáciu v oblasti
navrhovania, inštalácie a údržby elektrických systémov, infraštruktúry a s tým súvisiaceho zariadenia.

 12 ročná záruka Total Care 

 Registračný formulár kompletnej záruky Total Care 

Vykonal som všetky požadované testy popísané v inštalačnom manuáli a výsledky testov zod-

povedali požadovaným parametrom.

Meno osoby, ktorá vykonala inštaláciu:     ______________________________________________________ 

Registračné číslo Raychem Certified Pro:  _______________________  Dátum inštalácie: ________________ 
 
Pečiatka spoločnosti: 
 
Podpis:

www.raychempodlahovekurenie.sk


