
zmluvy, predávajúci je oprávnený na náklady kupujúceho dielo alebo jeho časti uskladniť
u seba alebo u tretej osoby.

4. Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia
diela alebo jeho časti kupujúcim alebo ak tak kupujúci neurobí včas okamihom keď mu
predávajúci umožní nakladať s dielom alebo jeho časťou a kupujúci poruší zmluvu tým,
že dielo alebo jeho časť neprevezme.

5. Vlastnícke právo k dielu (čl. l) nadobúda kupujúci až úplným zaplatením kúpnej
ceny diela (výhrada vlastníctva).

6. Predávajúci je oprávnený odobrať dielo alebo jeho časti kupujúcemu v prípade,
že kupujúci porušuje svoju povinnosť zaplatiť cenu za dielo resp. jej časť podľa tejto
zmluvy a urobiť iné opatrenia primerané okolnostiam na zabezpečenie jeho vlastníckeho
práva k dielu alebo jeho časti a kupujúci sa zaväzuje umožniť predávajúcemu prístup
k dielu alebo jeho časti za účelom jeho odobratia.

Čl. V

Záruky za vady a záruka za akosť

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má dielo v okamihu, keď prechádza
nebezpečenstvo škody na kupujúceho.

2. Predávajúci preberá záruku za akosť diela počas záručnej doby (t.j. preberá
záväzok, že zhotovené dielo bude počas záručnej doby spôsobilé na použitie na obvyklý
účel a zachová si po túto dobu obvyklé vlastnosti) v prípade uvedenia technológie do
prevádzky prostredníctvom odborne spôsobilých osôb predávajúceho alebo zmluvného
partnera predávajúceho alebo prostredníctvom inej autorizovanej osoby. Záručná doba
na dielo a jeho časti je v takom prípade:
a) 2 roky na mechanické a elektrické časti
b) 5 rokov na výmenník tepla,
c) záruka sa nevzťahuje na diely podliehajúcich opotrebeniu.
V opačnom prípade záruka za akosť diela alebo jeho časti nevzniká.

3. Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť
nevznikne:
a) pokiaľ chýba alebo nesprávne funguje zvýšenie teploty vratnej vody,
b) pri chýbajúcom uvedení zariadenia do prevádzky prostredníctvom odborne spôsobilých
osôb predávajúceho alebo zmluvného partnera predávajúceho alebo prostredníctvom inej
autorizovanej osoby,
c) v prípade použitia iného ako predpísaného paliva (viď. príloha č.1)
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