Гарантійні зобов'язання

№ 0003001

Найменування товару:___________________________________ модель _____________________________
Серійний номер: ____________________________________
Дата виготовлення:___________________________________
Шановний Покупець!
Вітаємо Вас за придбанням продукції IMMERGAS та дякуємо Вам за довіру до нашої компанії.
Ми гарантуємо високу якість і надійну роботу своєї продукції за умови дотримання вимог викладених в
“Інструкції з монтажу та експлуатації” та даних гарантійних зобов'язаннях.

к
о

Даний документ є невід'ємною частиною Виробу і повинен зберігатися у Споживача протягом всього
терміну експлуатації.
Гарантійний термін експлуатації Виробу становить 12 місяців з дня введення в експлуатацію, але не більше
24 місяців з дати продажу. За умови планового технічного обслуговування (процедура платна, див розділ
“Планове технічне обслуговування”) гарантійний термін експлуатації може бути подовжено до 24 місяців з
дати введення в експлуатацію, але не більше ніж 36 місяців з дати продажу.

з
а

Гарантійний термін зберігання у нормальних умовах - 12 місяців з дати продажу.

р
З

Дані гарантійні зобов’язання поширюються на виробничий або конструкційний дефект виробу. Гарантія
містить у собі виконання АСЦ ремонтних робіт і заміну дефектних деталей Виробу в сервісному центрі або
у покупця (на розсуд авторизованого сервісного центра). Гарантійний ремонт Виробу виконується в
терміни, передбачені законодавством України. Дані гарантійні зобов’язання не поширюються на планове та
інше технічне обслуговування виробу (заміна фільтрів, прокладок, чищення тощо).
Уважно ознайомтесь з розділом “Попередження” і “Введення Виробу в експлуатацію”. Протягом
гарантійного терміну експлуатації споживач має право на безкоштовний гарантійний ремонт згідно Закону
України “Про захист справ споживачів” та “Правил гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної
заміни технічно складних побутових товарів” затверджених КМУ від 11 квітня 2002 року, №506.
Термін служби (придатності) Виробу - 10 років. Виробник гарантує можливість використання товару за
призначенням протягом терміну служби за умови проведення післягарантійного технічного обслуговування
або ремонту за рахунок споживача.
Визначення.
Вироби – технічно складні вироби, вироблені Виробником, зокрема, теплотехнічне газове обладнання ТМ
“IMMERGAS”.
Виробник – компанія, її філії, дочірні компанії, що безпосередньо здійснюють виробництво Виробів.
Споживач - фізична чи юридична особа, яка придбала в Україні Виріб (Вироби) для особистих потреб,
безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого
працівника.
Введення Виробу в експлуатацію – комплекс заходів, що направленні на введення газового обладнання в
експлуатацію згідно дійсному законодавству та вимог Виробника.
Технічне обслуговування — комплекс заходів для підтримки робочого стану та справності Виробів при
використанні їх за призначенням згідно діючого законодавства та вимог Виробника.
Гарантійний ремонт — усунення несправностей Виробів, що виникли в гарантійний термін експлуатації
з вини Виробника внаслідок виробничого браку чи конструкційного дефекту Виробу.
Термін служби Виробу припиняється у випадку:
 використання Виробу не за його призначенням;
 несанкційованого внесення змін в конструкцію Виробу, а також використання запасних частин та
комплектуючих не передбачених Виробником або нормативними документами;

Гарантійний талон
УВАГА! Цей примірник залишається у Споживача.

Модель обладнання: _________________________________________________________________
Серійний №: _______________________________________________________________________

Дата продажу

Підпис ________________

Продаж

М.П.

Адреса фірмипродавця

з
а

Телефон

Дата монтажу
Монтаж

к
о

Назва фірмипродавця

Підпис ________________

Назва монтажної
організації

р
З

Адреса
монтажної
організації
Телефон

Введення в експлуатацію

Дата введення в
експлуатацію

Підпис ________________

Назва СЦ

М.П.

Адреса СЦ

Майстер СЦ

М.П.

П.І.Б._____________________________
Тел.

Власник
П.І.Б.
Адреса, за якою
встановлено
обладнання
Телефон

обл:

місто:

вул:

буд. №:

кв. №:

Акт введення в експлуатацію
УВАГА! Цей примірник залишається у Споживача.

□ природний
□ зріджений
□ вода
□ інша рідина:_____________________________

Тип газу на якому працює обладнання
В системі опалення:

__________________________________________
Фільтр сантехнічної води:
Фільтр системи опалення:
Фільтр газовий:

□ так
□ так
□ так

/

□ ні
□ ні
□ ні

□ так

/

□ ні

□ так

/

□ ні

/
/

(перед котлом)

Стабілізатор напруги:

к
о

(U=220B ± 10%)

Реле напруги
(U=220B ± 10%, t≤100мс)

з
а

Контур заземлення

□ так

Тиск газу на вході:

______________ Па (мм Н2О)

/

□ ні

(потрібне підкреслити)

Тиск газу після газового клапану:

р
З

максимальна потужність____________ Па (мм Н2О)

(для традиційних котлів)

(потрібне підкреслити)

мінімальна потужність _____________ Па (мм Н2О)

Рівень СО2 в димових газах:
(для конденсаційних котлів)

Відведення конденсату підключене:
(для конденсаційних котлів)

Перепад тиску повітряно-газового тракту:
(для конденсаційних котлів серії Victrix TT/Maior TT)

Рівень рН в системі опалення:

(потрібне підкреслити)

максимальна потужність ___________ %
середня потужність________________%
мінімальна потужність _____________ %

□ так

/

□ ні

______________ Па (мм Н2О)
(потрібне підкреслити)

___________________

(для конденсаційних котлів)

Зауваження спеціаліста АСЦ

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
З умовами надання гарантії та зауваженнями
спеціаліста АСЦ ознайомлений
_______________________________ Підпис Споживача

Причина несправності: ________________________________________________________________

Виконані роботи: __________________________________________________________

Гарантійний ремонт відбувся.
Сторони претензій одна до одної
не мають, що підтверджують підписами

к
о

Підпис
Споживача ____________

Підпис
Майстра _______________

з
а

Причина несправності: ________________________________________________________________

р
З

Виконані роботи: __________________________________________________________

Гарантійний ремонт відбувся.
Сторони претензій одна до одної
не мають, що підтверджують підписами

Підпис
Споживача ____________

Підпис
Майстра _______________

Причина несправності: ________________________________________________________________

Виконані роботи: __________________________________________________________

Гарантійний ремонт відбувся.
Сторони претензій одна до одної
не мають, що підтверджують підписами

Підпис
Споживача ____________

Підпис
Майстра _______________

