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EMMETI spa Unipersonale

Ñåðòèôèêàò çà çàñòðàõîâêà íà 
ñèñòåìà Emmeti Floor

Via Brigata Osoppo, 166 - 33074 Vigonovo
frazione di Fontanafredda (PN) - Italia 
Tel. +39.0434.567911 - Fax +39.0434.567901
www.emmeti.com   -   info@emmeti.com
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ÄÎÑÒÀÂÊÈ ÍÀ

EMMETI SPA
Ôàêòóðà No.

Äàòà íà ìîíòàæ:

Äàòà:

Äàòà íà èçïèòâàíå:

ÏÎÄÏÈÑ È ÏÅ×ÀÒ ÍÀ

ÌÎÍÒÀÆÍÀÒÀ ÔÈÐÌÀ

Äàòà:

ЗАБЕЛЕЖКА: Този застрахователен сертификат е валиден само, ако е предаден на EMMETI, 
попълнен изцяло, в рамките на 3 месеца от датата на монтажа. В случай на инцидент, клиентът 
трябва да информира писмено EMMETI S.P.A. в рамките на 3 дни, след като е узнал за същото 
(член 1913 от Гражданския кодекс на Италия). Неспазването на това задължение може да доведе 
до пълна или частична загуба на обезщетение (член 1915 от Гражданския кодекс на Италия). 
Настоящият застрахователен сертификат се анулира, ако се използват други продукти, различни 
от тези предоставените от EMMETI, ако инструкциите за монтаж или експлоатация не са спазени по 
подходящ начин и ако има писмено споразумение с EMMETI S.P.A., което не се спазва.

2. По отношение на споменатото по-горе, EMMETI S.P.A. е сключил 

специфична полица с водеща застрахователна компания, с максимална 

застрахователна сума от € 1.000.000,00 за горепосочените щети.

1. Покритие за период от 10 години от датата на монтажа, EMMETI ще възстанови сумата, ако се докаже, че следното 

се дължи на производствени дефекти на продукта (грешки в дефектни продукти):

 • не се покриват всички други щети, които не са включени в предходните клаузи.

 • щети - неволно причинени на трети страни от дефектните продукти - от смърт, телесни наранявания и щети на 

имущества и/или животни;

EMMETI S.P.A., като производител и дистрибутор на системи за подово отопление под наименованието EMMETI FLOOR 

System, в допълнение на общите условия на продажба, предоставя застрахователен сертификат на инсталираната 

система на адреса посочен по-горе:

 • щети, причинени от прекъсвания или спиране - пълно или частично - на промишлени, търговски, 

селскостопански дейности или услуги, стига те да са резултат от инцидент, обхванат от условията на полицата 

(тоест в резултат на наличие, в самия случай, на щети, посочени в предходната точка);

3. За всички останали аспекти остават валидни общите условия на продажба.


