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PROGRAM BAXI - Prodloužená záruka 5 let 

Všem koncovým uživatelům nabízíme možnost zakoupit prodlouženou záruku v délce 5 let na kondenzační kotle 

BAXI s výkonem do 33 kW včetně, která zaručí profesionální péči a dohled nad daným kotlem po další tři roky po 

uplynutí standardní záruční doby stanovené výrobcem. Na prodloužené období záruky (tj. 3-5. rok od uvedení 

kotle do provozu) se vztahují stejné záruční podmínky jako na první dva roky provozu zařízení a jejich celé znění 

naleznete na zadní straně záručního listu. 

Prodlouženou záruku lze zakoupit a aktivovat pouze prostřednictvím autorizovaných servisních středisek - a to do 

3 měsíců od data prvního uvedení do provozu. 

Aktivace rozšířené pětileté záruky: 

1. Zakoupíte si u autorizovaného servisního střediska Servisní knížku. Nákupní cena je 2.799 Kč s DPH. Součástí 

servisní knížky jsou všechny potřebné formuláře a dokumenty pro realizaci „prodloužené pětileté záruky“ (formulář pro 

spuštění pětileté záruky, samolepka na kotel, odpovědní lístky na pravidelné roční servisní prohlídky) 

2. Servisní technik vyplní formulář pro spuštění pětileté záruky (údaje o zařízení, uživateli, servisním středisku, údaje o 

kontrole dokumentace a zařízení). Samopropisovací formulář je součástí servisní knížky, jedna kopie zůstává u zákazníka, 

druhá je pro servisní středisko a třetí odešle zákazník na adresu:  

BDR Thermea (Czech republic) s.r.o., Okružní 1118, 250 81 Nehvizdy 

     Společnost BDR Thermea zákazníkovi po obdržení kopie formuláře a kontrole správnosti vyplněných údajů zašle potvrzení       

     o zaevidování prodloužené záruky příslušného kotle poštou na uvedenou adresu.   

     3. Servisní technik nalepí na kotel samolepku se symbolem prodloužené záruky 

Podmínkou je provádění pravidelné a mimořádné údržby daného zařízení včetně kontroly a dodržení 

předepsaných parametrů oběhové vody, a to podle platných technických norem a pokynů výrobce autorizovanou 

servisní firmou. Společnost BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. neodpovídá za případné přímé i nepřímé škody 

na osobách a věcech vzniklé následkem neodborného zásahu neautorizovaným servisním pracovníkem nebo 

jinou osobou. 
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