Транспортировка и хранение
Транспортировка Изделий допускается всеми видами транспорта в заводской
упаковке при соблюдении условий по предотвращению ударов и других
механических повреждений. Температура транспортировки от +40°С до -20°С,
при влажности не более 70%.
Условия хранения: в заводской упаковке при влажности не более 70% и без
попадания прямых солнечных лучей. Температура хранения от +60°С до -30°С.

Транспортування та зберігання
Транспортування Виробів допускається всіма видами транспорту в заводській
упаковці при дотриманні вимог по запобіганню ударів та других механічних
впливів. Температура транспортування від +40°С до -20°С, при вологості не вище
70%.
Умови зберігання: в заводській упаковці при вологості не вище 70%, без
потрапляння прямих сонячних променів. Температурі зберігання від +60°С до 30°С.
Утилізація. Радіатор можна утилізувати як брухт металів. Радіатор не містить
шкідливих речовин.
Виготовлено на замовлення ТМ Leberg, Норвегія
Адреси виробничих потужностей: Жежианг Йонканг Хонгфу Мануфактурінг енд
Трейдінг Ко, ЛТД, КНР
Уповноважений Представник в Україні: ТОВ «ТК «ОПТІМ» за адресою: Україна,
03680 м. Київ, вул. Пшенична 9.
тел.: (044) 406-40-46 факс: (044) 406-40-45 (вн. 1124)
Термін служби виробу вказаний в гарантійному талоні.
Дата вироблення вказана на упаковці.

Утилизация. Радиатор можно утилизировать как лом металлов. Радиатор не
содержит вредных веществ.
Произведено по заказу ТМ Leberg, Норвегия
Адреса производственных можностей: Жежианг Йонканг Хонгфу Мануфактуринг
энд Трэйдинг Ко, ЛТД, КНР
Уполномоченный Представитель в Украине: ООО «ТК« ОПТИМ »по адресу:
Украина, 03680 г.. Киев, ул. Пшеничная 9.
тел .: (044) 406-40-46 факс: (044) 406-40-45 (вн. 1124)
Срок службы изделия указан в гарантийном талоне.
Дата изготовления указана на упаковке.

Гарантійні зобов'язання
1. Виробник гарантує справну роботу радіатора протягом 12 місяців у з дня введення його в експлуатацію але не більше ніж 18 місяців з дати продажу його організацією
торгівлі. Термін служби (придатності Виробу) – 10 років.
2. Якщо протягом гарантійного періоду в приладі будуть виявлені недоліки, виробник гарантує заміну приладу. Нові гарантійні зобов'язання видаються з дня обміну
дефектного радіатора.
3. У разі пред'явлення претензій до якості приладу протягом гарантійного терміну, необхідно надати наступні документи:
- Детальну заяву із зазначенням паспортних даних заявника або реквізитів організації, адреси, за якою експлуатувався радіатор, дата і час виявлення дефекту;
- Найменування та адресу монтажної організації, яка встановлювала і яка зазнавала радіатор. Копія їх ліцензії;
- Копія акта введення радіатора в експлуатацію із зазначенням величини випробувального тиску;
- Копія дозволу експлуатаційної організації, що відповідає за систему, в яку був встановлений радіатор;
- Документи, що підтверджують купівлю радіатора;
- Оригінал паспорта радіатора правильно заповнений і підписаний клієнтом.
4. Гарантійні зобов'язання поширюються на всі дефекти, що виникли з вини заводу виробника.
5. Гарантійні зобов'язання не поширюються на дефекти виникли в наступних випадках:
- Порушення вимог монтажу, випробування, експлуатації та обслуговування радіатора.
- Неналежного транспортування і вантажно-розвантажувальних робіт.
- Наявності слідів дії речовин, агресивні до матеріалів радіатора
- Наявності слідів дії пожежі та інших форс-мажорних обставин або стороннього втручання в конструкцію радіатора.
- Пошкоджень, що виникли при неправильних діях споживача.
- Якщо дефекти виникли в результаті порушення вимог з транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації приладу, що містяться в цьому паспорті. Радіатори, що
вийшли з ладу з вини користувача, обміну або грошової компенсації не підлягають. Збиток, заподіяний внаслідок неправильного встановлення та / або експлуатації
радіаторів, відшкодуванню не підлягає.
6. Для виконання гарантійних зобов'язань Покупцеві необхідно пред'явити в Сервісний Центр наступні документи в строк не перевищує 3 (трьох) робочих днів з моменту
настання гарантійного випадку:
6.1. Належно оформлений паспорт на виріб.
6.2. Довідка з РЕП (або інша експлуатаційна організація) про тиск і температуру теплоносія в системі опалення в день виходу з ладу.
6.3. Копію акта та договору з монтажною організацією, які відповідають вимогам цього паспорта.
7. При виникненні спору щодо якості продукції Покупець повинен надати наступні документи:
7.1 Заява Клієнта, в якій повинні бути вказані паспортні дані, адреса, дата, час пошкодження, ім'я та адресу установника із зазначенням, чи має він страховий поліс, що
покриває збитки, завдані неправильною установкою радіатора.
7.2 Фотографія або відео з місця аварії, з місця наслідків аварії (у разі такої можливості).
7.3 Заповнена анкета встановленого зразка (заповнюється в присутності представника фірми).
7.4. Акт рекламації, підписаний представником РЕП (або інша експлуатаційної організації), представником ______________________ і клієнтом або його представником.
7.5. Довідка з РЕП (або іншої експлуатаційної організації) про тиск в системі опалення в день аварії.
7.6. Копія накладної (або іншого документа, що підтверджує придбання радіатора).
7.7. Підписаний клієнтом "Паспорт" на радіатор. А також надати можливість представнику Сервісного центру взяти два зразки води (1 літр із системи опалення та 1 літр
з водопроводу)
Рішення про ремонт або заміну радіатора приймається Сервісним Центром. У разі заміни радіатора або його складових частин вони переходять у власність Сервісного
Центру.
Відомості щодо ремонту обладнання.
У разі пошкодження радіатора або його комплектуючих, що істотно впливає на його технічні характеристики, виробник рекомендує робити заміну приладу або його
комплектуючих, без виконання ремонтних робіт.
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Гарантійний талон.

Виробник (Продавець) ________________________________________________________________________
(назва підприємства, організації,
________________________________________________________________________________________________
Юридична адреса)

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

№_______

Заповнює Виробник (Продавець)

Назва Виробу згідно з нормативним документом, марка __________________________________________________
Заводський номер _____________________________ Дата виготовлення ____________________________________
(рік, місяць, число)

________________________________________________________________

______________________

(ПІБ відповідальної особи виробника (продавця)

(підпис)

М.П.
Заповнює Продавець

Продавець ________________________________________________________________________________________
(назва підприємства, організації,

_________________________________________________________________________________________________
Юридична адреса)

Дата продажу

_______________________

Ціна

________________

(рік, місяць, число)

__________________________________________________________________
(ПІБ відповідальної особи продавця)

____________________
(підпис)

М.П.

З умовами надання
гарантії згодний ______________________________________
(ПІБ Покупця)

______________
(підпис)

