ADURO A/S, Beringvej 17, DK-8361 Hasselager Denmark www.aduro.dk

CERTIFICATE OF WARRANTY
CERTIFICATE OF QUALITY AND COMPLETION OF THE PRODUCT
ZÁRUČNÍ LIST
OSVĚDČENÍ O JAKOSTI A KOMPLETNOSTI VÝROBKU
Product name / Název výrobku:

Serial number / Výrobní číslo:

The seller (name, address, ID)
Prodejce (jméno, adresa, IČ):

Date, signature, stamp:
Datum prodeje, razítko a podpis prodávajícího:

The product was produced and certified in konformity with european norm EN13240 (CE mark), german
DIN+ and swedish SWEDCERT, the product has ecological mark Nordic ECOLABEL/Swan Mark and the
production is controlled by norwegien kontrol company SINTEF. The manufacturer provides a guarantee
on defects of material or workmanship in the length of 24 months from the date of sale. This warranty
exludes all loose parts liable to ordinary wear and tear, i.e. gasket materials, firebox fireproof bricks,
glass, grate etc.. The warranty is valid only subject to complying with the warranty conditions.
Aduro will give you the opportunity to extend the above warranty on your wood burning stove from 24 to
60 months. All you need to do is to access our website at http://www.aduro.dk/index.php?id=450 and
register your new wood burning stove in our warranty database. The warranty will only come into force
once you have entered the required information in all the data fields. The deadline for registering your
wood burning stove is one month from the date of purchase.
Výrobek byl vyroben a certifikován v souladu s evropskou normou EN13240 (značka CE), dále
německou DIN+ a švédskou SWEDCERT, vlastní ekologický certifikát Nordic ECOLABEL/Swan Mark,
výroba je kontrolována norskou kontrolní společností SINTEF. Výrobce poskytuje záruku ve výši 24
měsíců od dne prodeje na vady materiálu nebo vady provedení. Z uvedené záruky jsou vyjmuty všechny
volné díly podléhající běžnému opotřebení, tj. těsnicí materiál, sklo, vyzdívka kamen, rošt apod. Záruka
platí pouze při dodržení záručních podmínek.
Společnost Aduro Vám nabízí možnost prodloužení záruční lhůty z 24 na 60 měsíců. Vše co musíte udělat
je zaregistrovat Vaše nová kamna na webových stránkách v registrační záruční databázi
http://www.aduro.dk/index.php?id=450. Záruka bude prodloužena pouze v případě, že jste vyplnili
všechny požadované informace. Registraci musíte uskutečnit nejpozději do 1měsíce od koupě Vašich
kamen.
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W ARRANTY CONDITIONS
1. Subject to complying with instructions indicated in the Installation and Operating Manual, we
provide a guarantee the product will have qualities stated in applicable technical norms and terms
for the whole period of this warranty.
2. The guarantee is valid only on presentation of the Certificate of Warranty correctly filled in (must
include name and model of the product, serial number, sales date, signature and stamp of the
seller).
3. Other conditions of the warranty will be in conformity with provisions of general consumer rights
indicated in applicable legislation as well as consumer rights against the seller implicit in by them
concluded purchase contract.
4. A proof of purchase of the product including a stamp and signature of the seller creates an
integral part of this Certificate of Warranty (receipt, tax bill, agreement etc.).
ZÁRUČNÍ PODM ÍNKY
1. Při dodržování pokynů uvedených v Návodu k instalaci a obsluze ručíme, že výrobek bude mít po
celou dobu záruky vlastnosti stanovené příslušnými technickými normami a podmínkami.
2. Záruka je platná pouze v případě předložení správně vyplněného záručního listu (musí obsahovat
název a typ výrobku, výrobní číslo, datum prodeje, podpis a razítko prodejce).
3. Další podmínky záruky se řídí příslušnými ustanoveními všeobecných práv spotřebitele daných
příslušnou legislativou, a stejně tak právy spotřebitele vůči prodejci vyplývající z kupní smlouvy
uzavřené mezi nimi.
4. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o zakoupení výrobku s razítkem a podpisem
prodávajícího (paragon, daňový doklad, smlouva apod.)

The following incidences are excluded from repairs under guarantee:
- the product was installed and used contrary to Installation and Operating Manual
- mechanical damage including defects arising from transport by the customer, carelessness, natural
disaster or environment
- data in the Certificate of Warranty do not conform with data on the Product label
- in case the Product label with product No. is damaged
- non-professional incidence, disallowed construction modifications or adjustments carriedout by
unauthorized person.
Ze záručních oprav jsou vyloučeny tyto případy:
- výrobek byl instalován a používán v rozporu s Uživatelským manuálem
- mechanické poškození, včetně závad vzniklých při přepravě spotřebitelem, poškození vzniklé
nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy
- údaje na Záručním listu se liší od údajů na výrobním štítku
- při porušení štítku s výrobním číslem,
- neodborný zásah, nepovolené konstrukční změny nebo úpravy provedené neoprávněnou osobou

CERTIFICATE
Behaviour and measured values are in conformity with a tested and certified prototype.
OSVĚDČENÍ
Funkce a naměřené hodnoty se shodují s prototypem, který byl vyzkoušen, schválen a certifikován.
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