ΣΕΛΙΔΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Τα προϊόντα της PRITY 95, SKLADOVA, VICTORIA 05, κατασκευάζονται σύμφωνα με τις
απαιτήσεις για την ασφαλή λειτουργία και την αποτελεσματικότητα σύμφωνα με : πρότυπα CE,
ΕΝ 13240:2006, ΕΝ 12815:2006 BSS, EN 13229:2006 BSS και αντιστοιχούν στην εγκεκριμένη
τεχνική τεκμηρίωση. Η περίοδος εγγύησης του προϊόντος είναι 12 μήνες από την ημερομηνία της
πώλησης από το εμπορικό δίκτυο, με την προϋπόθεση ότι όλες οι απαιτήσεις για σωστή μεταφορά,
εγκατάσταση και λειτουργία τηρούνται. Για την απομάκρυνση των ελαττωμάτων, το προϊόν
παρουσιάζεται στον αντιπρόσωπο, από τον οποίο έχει αγοραστεί, η κάρτα εγγύησης του θα πρέπει
να παρουσιάζεται υποχρεωτικά. Πέραν της δωδεκάμηνης εγγύησης αντιπροσωπείας η εταιρεία
PRITY 95 προσφέρει επιπλέον εργοστασιακή εγγύηση 12 μηνών (σύνολο 24) στα απλά μοντέλα
ενώ στα μοντέλα με υδροθαλαμους επιπλέον 24 μήνες (σύνολο 36). Οι εταιρείες SKLADOVA και
VICTORIA 05, προσφέρουν αντίστοιχα επιπλέον 12 μήνες εργοστασιακή εγγύηση (σύνολο 24) για
όλα τα μοντέλα.. Η παραγωγός εταιρεία ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις, εκτός από τις ακόλουθες
περιπτώσεις, όταν το πρόβλημα:
- αναφέρεται σε σχηματισμό συμπύκνωσης στάχτης η υπολειμμάτων καύσης.
- αναφέρεται σε ένα σπασμένο υαλοπίνακα ή τούβλα.
- υπάρχει μια επιστροφή των καυσαερίων (κάπνισμα)
- παρουσιάζεται υγροποίηση ατμών
- οι απαιτήσεις για την εγκατάσταση και τη λειτουργία που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες και
τις οδηγίες εγκατάστασης δεν έχουν τηρηθεί.
- τα ελαττώματα που έχουν προκληθεί κατά τη μεταφορά.
- το τζάκι η η σόμπα παρουσιάζουν αλλοιώσεις στους υδροθαλάμους ως αποτέλεσμα πίεσης η
θέρμανσης πέραν της αποδεκτής.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η εγγύηση ισχύει μόνο αν η κάρτα εγγύησης έχει συμπληρωθεί και υπογραφεί ευανάγνωστα με
μελάνη ή με ένα στυλό διαρκείας και σφραγίδα.
Τα έξοδα μεταφοράς είναι εις βάρος του πελάτη.

□

□

Παραγωγός: "Prity 95"
SKLADOVA
VICTORIA05
( τσεκάρετε στο αντίστοιχο κουτάκι)
Μοντέλο του προϊόντος ........................................................................................
Ημερομηνία κατασκευής ......................................................................................
Αριθμός σειράς (serial number).............................................................................

□

Το τζάκι έχει παραδοθεί σε καλή κατάσταση για τον αγοραστή:
(Πλήρες όνομα του αγοραστή)
Διεύθυνση:.............................................................................................................
Επωνυμία εταιρείας ..............................................................................................
City (πόλη) ............................................................................................................
Τιμολόγιο(απόδειξη) αριθ:...............................ημερομηνία:.................................
(Ημερομηνία της πώλησης)
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ. ........................................................... ΠΩΛΗΤΗΣ ...............................................
(Υπογραφή)
(Υπογραφή και σφραγίδα)

