
Oblasti krytia záruky Ano

Oprava/výmena DEVI produktu ü
Obnova podlahy (betón/anhydrid) ü
Podlahová krytina (dlažba, parkety, plávajúca podlaha a pod.) ü
Náklady montážne firmy spojené s opravou/výmenou DEVI produktu ü

Intelligent solutions  
with lasting effect 
Navštivte devi.sk 

Rozšírená záruka 

DEVI elektrické vykukrovacie systémy  
Kvalitne a so zárukou istoty 

DEVI vykurovacie systémy Vám poskytujú nielen dokonalý tepelný komfort, ale novo zároveň ochranu Vašej inves 

tície v podobe rozšírenej záruky. Veríme v kvalitu našich produktov natoľko, že Vám na ne môžeme poskytnúť  

rozšírenú záruku, ktorá Vám zaručí 100% pocit istoty. 
 

V prípade, že by produkt nečakane prestal fungovať, nemusíte sa báť dodatočne vzniknutých nákladov. O všetko sa  

postaráme miesto Vás a náklady spojené s výmenou alebo opravou produktu nesieme my. Unikátnosť našej rozšírené 

záruky spočíva v tom, že kryjeme nielen náklady na výmenu produktu, my navyše zaplatíme opravu podlahy a to  

vrátane vrchnej podlahovej krytiny. Ak by Vaša inštalačná firma v momente uplatnenie záruky už neexistovala, ani 

v takom prípade sa k Vám neotočíte chrbtom. Naša sieť odborných elektrikárov vykoná opravu a to opäť kompletne  

na naše náklady. 

* Rozšírená záruka sa vzťahuje na DEVI produkty s platným a potvrdeným záručným listom (viď. Zadná strana) inštalované kvalifikovaným elektrikárom s platným osvedčením 
podľa slovenskej legislatívy a odborne preškoleným spoločnosťou Danfoss s.r.o., ktorému bola vystavená certifikačná karta DEVI. Rozšírená záruka nepokrýva škody spôsobené 
3. strane. 

Produkt Montáž
 Podlaha 

vrátane vrchnej krytiny 

ROČNÁ  
ZÁRUKA 

Rozšírená 20ročná záruka 



Skupina produktov Špecifikácia 

Vykurovacie rohože DEVIcomfort™ 100 T (DTIR)

DEVIcomfort™ 150 T (DTIR)

DEVImat™ 100 T (DTIF)

DEVImat™ 150 T (DTIF)

DEVIheat™ 150 S (DSVF)

DEVIsnow™ 300T (DTCE)

DEVIasphalt™ 300T (DTIK)

Vykurovacie káble DEVIflex™ 6T

DEVIflex™ 10T

DEVIflex™ 18T

DEVIbasic™ 20S (DSIG)

DEVIsnow™ 30T (DTCE)

DEVIsafe™ 20T

DEVIasphalt™ 30T (DTIK)
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Rozšírená záruka* v dĺžke 20 rokov sa viaže na produkty: 

* Rozšírená záruka sa vzťahuje na DEVI produkty s platným a potvrdeným záručným listom (viď. Zadná strana) inštalované kvalifikovaným elektrikárom s platným osvedčením 
podľa slovenskej legislatívy a odborne preškoleným spoločnosťou Danfoss s.r.o., ktorému bola vystavená certifikačná karta DEVI. Rozšírená záruka nepokrýva škody spôsobené 
3. strane. 
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