Разширена 20-годишна гаранция на DEVI
DEVIwarranty™
Вие закупихте отоплителна система DEVI, за
която сме сигурни, че ще подобри комфорта и
икономиите на вашето приложение.
DEVI осигурява висококачествени решения за
електрическо отопление за контрол на
климата в и около домове и сгради. DEVI
предлага пълна продуктова гама с
нагревателни кабели DEVIflex™, DEVIsafe™ и
DEVIsnow™ или нагревателни рогозки
DEVIheat™, DEVIconfort™, DEVIsnow™
термостати DEVIreg™, нагревателни елементи
DEVIdry™, фиксиращи ленти DEVIfast™ и
саморегулиращи се нагревателни кабели
DEVI, съчетани с допълнителни продукти за
пълна продуктова гама.
Тази 20-годишна разширена гаранция важи за
нагревателни кабели Deviflex™ 10/18T (DTIP),
DEVIsafe™, DEVIsnow™ 30T(DTCE)
нагревателни рогозки Deviheat™ 150S(DSVF),
DEVIconfort™ 300T(DTIR) и DEVIsnow™
300T(DTCE).
Ако вие противно на всякакви очаквания,
имате проблем със своята система DEVI, ще
откриете, че DEVI предлага 20-годишна
разширена гаранция от датата на
производство при следните условия.
По време на гаранционния период DEVI
следва да предложи нов, сравним продукт или
да поправи продукта, в случай че последният
е счетен за неизправен по причина дефектен
дизайн, материали или изработка.
Поправянето или замяната следва да бъде
извършена безплатно при условие че
гаранционният иск е валиден. Решението да
поправи или да замени е изцяло по
усмотрение на DEVI. DEVI не носи отговорност

за никакви последващи или случващи се
щети, включително, но не само, щети на
собственост или допълнителните разходи за
комунални услуги.
Не може да бъде дадено удължение на
гаранционния период след извършвани
ремонти.
Тази гаранция е валидна само ако
ГАРАНЦИОННАТА КАРТА е попълнена
правилно и в съответствие с инструкциите, и в
случай че неизправността е подадена към
техника или търговеца без излишно забавяне
и че е представено доказателство за покупка.
Моля, отбележете, че тази ГАРАНЦИОННА
КАРТА трябва да бъде попълнена на
английски или местен език.
Гаранцията на DEVI не покрива щети,
причинени от неправилни условия на
ползване, неправилна инсталация или ако
инсталацията не е извършена от
правоспособен електротехник. Цялата работа
ще бъде фактурирана изцяло, ако се налага
DEVI да инспектира или поправя
неизправности, възникнали в резултат на
горните
Гаранцията на DEVI не е валидна за продукти,
които не са изцяло платени.
DEVI винаги ще предоставя бърз и ефективен
отговор на всички оплаквания и запитвания от
наши клиенти. Гаранцията изрично включва
всички искове, надхвърлящи горните условия
Тази гаранция е допълнение и не ограничава
правата на потребителя съобразно
българското законодателство. Независимо от
гаранцията, продавачът отговаря за
съответствието на стоката с договора за
продажба съгласно ЗЗП.
Инструкции за експлоатация на български
език ще намерите на сайта на www.devi.bg

