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Bjalistokā, 2016. gada 3. decembrī 

Par: garantiju Sistēmas KAN-therm elementiem 

Uzņēmums KAN Sp. z o.o. paziņo, ka piegādātās preces ir brīvas no ražošanas defektiem, un garantē deklarēto īpašību 
saglabāšanu 10 gadu laikā instalācijas un 

grīdas apsildes cauruļu sistēmām (KAN-therm Push un Push Platinum, KAN-therm Press, KAN-therm PP, 

KAN-therm Steel, KAN-therm lnox) kopā ar piegādātajiem montāžas elementiem (izņemot instrumentus) ar nosacījumu, ka: 

1. transportēšana, uzglabāšana un uzstādīšana tiek veikta veidā, kas neizraisa mehāniskus bojājumus vai cita veida 
preces īpašību pasliktināšanas; 

2. elementi tiek uzstādīti atbilstoši ražotāja norādījumiem; 
3. ekspluatācija tiek veiktā ūdens instalācijās (dzeramais ūdens, apsilde, dzesēšana), kas darbojas ar standartā ISO 

10508:2006 norādītajiem parametriem, vai cita veida instalācijās atbilstoši ražotāja norādījumiem; 
un 2 gadu laikā automātikas, regulēšanas elementiem, instalācijas skapju laku pārklājumiem ar nosacījumu, ka: 

1. transportēšana, uzglabāšana un uzstādīšana tiek veikta veidā, kas neizraisa mehāniskus bojājumus vai cita veida 
preces īpašību pasliktināšanas; 

2. elementi tiek uzstādīti atbilstoši ražotāja norādījumiem; 
3. ekspluatācija tiek veikta iekštelpās ar relatīvo mitrumu, kas nepārsniedz 60 % bez kondensācijas. 

Minēto noteikumu neievērošana noved pie garantijas zaudēšanas. 
Jā deklarētajā garantijas periodā pirms preces uzstādīšanas, tās laikā vai pēc tās tiek konstatēti jebkādi defekti, saņēmējam ir 
tiesības uz preces bezmaksas nomaiņu ar precēm, kas ir brīvas no defektiem. 

Garantijas prasījumu nodrošinājums ir apdrošināšanas polise, kas noslēgta starp KAN Sp. z o.o. un T.U. Ergo Hestia S.A. uz 
summu 30 000 000 PLN (~ 6 800 000,00 €). 
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