Гарантійні зобов’язання
Гарантійний термін експлуатації насоса
складає 12 місяців з дня продажу.
Гарантійні зобов’язання чинні виключно на
території України та на насоси, придбані на
території України. Претензії щодо гарантії
приймаються лише при наявності правильно і
чітко заповненого гарантійного талону з
зазначенням заводського номера виробника
товару, дати продажу та штампу організації
продавця.
Наявність
та
телефони
Авторизованих
сервісних центрів (АСЦ) у Вашому місті можна
дізнатися за телефоном 0-800-50-70-35
(гаряча лінія, безкоштовно зі стаціонарних
телефонів на території України).
Гарантійні зобов’язання не
розповсюджуються:
- закономірний знос будь-яких вузлів,
нормальне стирання
чи пошкодження
полірованих чи фарбованих поверхней,
гумових виробів;
-незначні шуми та вібрації, погіршення
регулювання, які не впливають на якість,
ефективність та функціонування приладу в
цілому і які з’являються за певних умов чи
нештатних режимах експлуатації;
- пошкодження, викликані діями зовнішніх
факторів, такими як хімічне забруднення,
механічне забруднення (пісок, пил, шлам,
окалина, комахи, жирові відкладення); через
утворення осаду. Пошкодження обладнання,
яке подає живлення від електромережі - як
наслідок: вплив перепадів напруги (вихід
напруги за межі 198 ... 242 В), відхилення
частоти току від 50 Гц, роботи від
перетворювачів, генераторів або приладів
безперебійного
живлення,
які
мають
"апроксимовану синусоїду" чи відсутність
чіткого "нуля" або "фази", наявність потенціалу
на трубах підключення до опалювальної
мережі;
- пошкодження Виробу унаслідок умисних дій
Споживача або третіх осіб;
- незначне відхилення від номінальних
параметрів, які не впливають на споживчі
якості Виробу, придатність до подальшого
використання;
-пошкодження, які виникли у результаті
недотримання
правил
експлуатації,
пошкодження випадкового характеру, якщо
Виріб ремонтувався, обслуговувався або
модифікувався
не
в
Авторизованому
сервісному центрі;
- несправності викликані дією незамерзаючої
рідини або домішок в системі опалення;

Заповнює виконавець
Виконавець_____________________________
_______________________________________
________
Юридична
адреса_________________________________
_______________________________________
Дата
взяття
товару
на
гарантійний
облік______________________
Номер за яким товар взято на
ГО_____________________________________
__________________________
Причина
ремонту________________________________
Назва комплектуючого виробу, складової
частини
_______________________________________
____
Дата проведення ремонту _______________
Підпис виконавця______________________
№ пломби____________________________
ПІБ виконавця _________________ Підпис
____________________
МП
Підпис споживача, що підтверджує виконання
робіт
з
гарантійного
ремонту
______________________
Дата __________________
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
на гарантійний ремонт
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______________________________________
Дата проведення ремонту
____________________
Підпис виконавця______________________
№ пломби____________________________
ПІБ виконавця _________________ Підпис
____________________
МП
Підпис споживача, що підтверджує виконання
робіт
з
гарантійного
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______________________
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