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A 151 / 2003 (IX.22) Kormányrendelet alapján a gyártó cég az alábbiakban leírt feltételek mellett a vásárlástól számított 12
hónap jótállást vállal.
A jótállási határidő az üzembe helyezés napjától kezdődik, amennyiben az üzembe helyezést (rendszerre kötés és nyomás alá
helyezés) a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi.
FONTOS!
1, A megvásárolt GEOWARM talajszonda gyártói nyomáspróba és minőségellenőrzés után kerül forgalomba.
2, Garantáljuk a Gyártói Nyomáspróba Jegyzőkönyv adatainak valódiságát.
3, A jótállás a jelen dokumentum 7., 12. és15. pontjában felsorolt esetekben nem érvényesíthető.
4, A 151 / 2003 (IX.22) Kormányrendelet alapján a jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli, akit a fogyasztói szerződés a
szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez (a továbbiakban: forgalmazó). A jótállási jogokat a fogyasztási cikk
tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül (a továbbiakban: fogyasztó).
5, Tekintettel a termék speciális beépítési körülményeire és helyére, Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a termék föld alatti része
nem javítható, ezért a föld alatti rész jogos jótállási igénye esetén csak új termékre vagy pénzvisszafizetésre tarthat igényt.
A JÓTÁLLÁSI IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSE
6, A 151 / 2003 (IX.22) Kormányrendelet 4. § (1) alapján jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető.
7, A termék esetleges meghibásodása esetén javítást kizárólag a Forgalmazó vagy megbízottja végezhet. Amennyiben a
terméken más végez javítási munkálatokat az a jótállás azonnali megszűnésével jár.
8, Fogyasztó a jótállási igényét a Forgalmazónál érvényesítheti.
9, A jótállási igény érvényesítésének feltétele a gyári nyomáspróba jegyzőkönyv megléte.
10, Jegyzőkönyvezett nyomáspróba elvégzése a helyszínen, közvetlenül a telepítés előtt, a gyártói vizsgálati előírásnak
megfelelően, majd jegyzőkönyvezett nyomáspróba elvégzése a telepítés után. (Kizárólag a túloldalon rögzített jegyzőkönyv
fogadható el. A nyomáspróbák eredményét azonnal rá kell vezetni a nyomáspróba jegyzőkönyv megfelelő részére!)
11, A gyári szám olvasható, sérülésmentes megléte a szondacsövek végén.
12, A telepítés előtt és/vagy a telepítés közben észlelt bármilyen, szondát érintő hiba észlelése esetén a Forgalmazót azonnal
értesíteni kell. A telepítés folytatása a jótállási kötelezettség megszűnését eredményezi.
13, Meghibásodás és jótállási igény bejelentése esetén Fogyasztó és Forgalmazó az észlelt jelenségeket, a hiba elhárítására
tett intézkedéseiket közösen jegyzőkönyvbe veszik.
14, A jótállás a termék épségére, sérülésmentességére vonatkozik, kizárt minden olyan igényérvényesítés, amely a termék
telepítése előtt kötelezően elvégzendő tevékenységek elmaradásából, hibás elvégzéséből vagy a telepítés hiányosságaiból
ered! A gyártói garanciavállalás a szonda teljesítményére nem terjed ki!
A JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉG MEGSZŰNÉSE
15, A kötelező jótállási kötelezettség megszűnik az alábbi esetekben:
- a jótállási jegy elvesztése, megsemmisülése esetén,
- a jótállási jegyen és a nyomáspróba jegyzőkönyveken történő bármilyen utólagos javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok
bejegyzése,
- a következő utasítások be nem tartása:
- a szondatekercset tilos húzni, gurítani, bármilyen olyan módon szállítani amely a szondák sérülését okozza,
- a nyomáspróbák és a telepítés előtt a szondákat sűrített levegővel ki kell tisztítani,
- a szondák jobbos és balos tekercseléssel készülnek, tilos két azonos állású tekercs összeszerelése,
- tilos a szondát oly módon a furatba helyezni, amely a szonda sérülésével járhat, az ebből adódó meghibásodásért a gyár
tó semmilyen kötelezettséget nem vállal
- nem rendeltetésszerű telepítés, beüzemelés, üzemeltetés és/vagy paraméterek,
- rongálás, rongálódás, elemi kár,
- baleset, gondatlanság,
- hidraulikai túlterhelés,
- átalakítás, jogosulatlan javítás,
- fagyás,
- nem engedélyezett és/vagy szennyezett közeg használata esetén,
Elveszett, megsemmisült Jótállási Jegyet és Gyártói Nyomáspróba Jegyzőkönyvet nem áll módunkban pótolni!

