Умови гарантії
DANTEX встановлює офіційний термін служби обладнання для кондиціювання - 7 років
при чіткій умові дотримання правил експлуатації. Термін гарантії на обладнання для
кондиціювання повітря складає 2 роки з дня придбання.
При придбанні уважно вивчіть інструкцію по експлуатації і перевірте правильність
заповнення гарантійного талону. В гарантійномі талоні повинно бути зазначено повна назва
моделі, серійний номер, дата продажу, назва, адреса і печатка організації, яка встановила дане
обладнання. Серійний номер і назва моделі придбаного Вами виробу повинні бути
ідентичними з записом в гарантійному талоні. Не допускаються у талоні будь-які зміни та
виправлення. У випадку неправильного чи неповного заповнення талону негайно зверніться
до продавця.
Гарантія не розповсюджується на вироби з дефектами, які виникли в наслідок:
• механічних пошкоджень чи використання не за призначенням;
• пошкоджень, заподіяних неправильним транспортуванням, зберіганням чи вводом в
експлуатацію;
• пошкоджень, що виникли внаслідок порушень вимог з монтажу;
• недотримання правил експлуатації, в тому числі вимог живлення та умов допустимого
діапазону температур зовнішнього повітря;
• стихійних лих (блискавка, пожежа, повінь и т.п.), а також інших умов, що не можуть
контролюватися виробником;
• пошкоджень, заподіяних потраплянням всередину виробу сторонніх предметів чи
речовин;
• пошкоджень, заподіяних непереборною силою, нещасним випадком та іншими
причинами, які знаходяться за межами контролю виробника;
• ремонту або внесення конструктивних змін виробу не уповноваженими на це особами;
• усі пошкодження невиробничого характеру.
При виникненні гарантійного випадку необхідно звертатись в організацію, яка
встановлювала дане обладнання.
Після закінчення 12 місяців з дати продажу, гарантія на виріб анулюється, якщо виріб не
пройшов регламентного сервісного обслуговування. Про проходження регламентного
сервісного обслуговування свідчить відмітка компанії, що зробила РСО.
Організація, що продала або встановила цей виріб, має право визначити власний
гарантійний термін.
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Шановний покупцю!
Компанія DANTEX вдячна Вам за вибір і гарантує високу якість та бездоганне
функціонування даного обладнання при дотриманні правил його експлуатації.
Уважно вивчіть умови гарантії виробника та проводьте обов’язкове сервісне
обслуговування у встановлені терміни. Дана гарантія надається виробником на виконання
Конституції України та інших актів, які регулюють права споживача та ні в якому разі не
обмежує їх.

Модель

Серійний номер:
зовнішній блок

Дата придбання

внутрішній блок

Дата регламентованого
сервісного осблуговування

Відмітка организації, що провела
регламентоване сервісне
осблуговування
Назва та юридична адреса
організації, що здійснила продаж

Підпис

Печатка організації,
що здійснила продаж

Назва та юридична адреса
організації, що здійснила встановлення

Підпис

Печатка організації,
що здійснила встановлення

АВТОРИЗОВАНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР
Україна, 03049, м. Київ, вул. С. Скляренко, буд. 5
Тел./факс: +38 (044) 2288948
Тел./факс: +38 (044) 5013313
E-mail: servise@profclimate.kiev.ua

www.profclimate.kiev.ua

Підтверджую отримання справного встановленого виробу, Інстукцію з експлуатації
отримав, з умовами гарантії ознайомлений.
Підпис покупця

