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Warunki gwarancji
1. Niniejszą gwarancją są objęte urządzenia klimatyzacyjne zakupione w firmie………………………………...zwanej dalej Firmą z siedzibą w Warszawie zainstalowane zgodnie z zasadami budowy i
instalacji chłodniczych oraz wymogami określonymi przez producenta tych urządzeń zawartych w kartach katalogowych.
2. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty zakupu.
3. Jeżeli w okresie gwarancji serwis dokona czterech istotnych napraw, a urządzenia nadal nie działa prawidłowo, reklamującemu przysługuje wymiana sprzętu na nowy.
4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych urządzeń oraz awarii powstałych w wyniku zjawisk losowych takich jak pożar, przepięcie sieci energetycznej, zalanie, działanie środków
chemicznych, a także uszkodzeń powstałych tytułem niewłaściwej eksploatacji.
5. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych, napraw poza siecią serwisów autoryzowanych oraz zerwania lub uszkodzenia założonych plomb.
6. Użytkownik jest zobowiązany do przeprowadzenia w ciągu roku przynajmniej dwóch przeglądów klimatyzacji w porze wiosennej i jesiennej w celu dokonania niezbędnych do prawidłowej pracy
czynności serwisowych zgodnych z n/w wykazem czynności serwisowych. Przeglądy te są płatne według cennika autoryzowanej stacji serwisowej i muszą być odnotowane w karcie gwarancyjnej.
W przypadku braku wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych użytkownik traci wszystkie prawa wynikające z gwarancji.
7. W przypadku nieuzasadnionych zgłoszeń reklamacyjnych użytkownik ponosi koszty związane z wykonanymi czynnościami.
8. Firma nie będzie ponosiła odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych, jeżeli działalność sieci serwisowej zakłócona zostanie nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze siły
wyższej.
9. W przypadku, gdy użytkownik jest konsumentem gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową (Ustawa z dnia 27 lipca 2002
roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego – Dz. U. Nr. 141 poz. 1176
10. Zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gaza ch cieplarnianych (Dz. U. z 2015r. poz. 881) instalacja,
konserwacja lub serwisowanie stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła może być wykonywana przez podmiot posiadający certyfikat spełniający wymagania określone
w powyższej ustawie.
Uwagi dotyczące działalności Autoryzowanych Stacji Serwisowych prosimy kierować do:
Firmy +48 ………………..www………………………….
Przeglądy konserwacyjne klimatyzatorów obejmują m.in:
- Pomiar temperatury nadmuchu
- Pomiar sprawności chłodniczej
- Test funkcji urządzenia
- Test sterownika urządzenia
- Czyszczenie i mycie filtrów
- Czyszczenie obudowy jednostki wewnętrznej
- Ocena zanieczyszczenia jednostki wewnętrznej i zewnętrznej
- Ocena stanu technicznego w tym izolacji, mocowań i połączeń
Przeglądy konserwacyjne dla urządzeń zawierających od 3kg do 30 kg ( lub ekwiwalent CO2) substancji kontrolowanej obejmują dodatkowe czynności podlegające rejestracji w Centralnym
Rejestrze Operatorów jeden raz w roku.
Jednocześnie ustanawiam / nie ustanawiam Przedsiębiorstwo Instalacyjne Firmę Operatorem urządzenia.
Strony stwierdzają, że przedmiotowa instalacja została zamontowana i uruchomiona bez zastrzeżeń Przyjęcie gwarancji i realizacja płatności oznacza akceptację warunków Sprzedawcy. Odbiorca
przyjmuje do eksploatacji w/w urządzenie z dniem wystawienia gwarancji.

................................................................................
podpis sprzedającego

Adnotacje o czynnościach serwisowych
Data

Opis ( przegląd, naprawa, itd. )

Pieczątka i podpis

Adnotacje o czynnościach serwisowych
Data

*wypełnić

Opis ( przegląd, naprawa, itd. )

Pieczątka i podpis

