20-letna podaljšana Garancija DEVI
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SI

Nabavili ste ogrevalni sistem DEVI, za katerega smo prepričani, da bo pri vaši aplikaciji izboljšal udobje in gospodarnost.

za kakršnokoli posledično škodo ali spremljajočo škodo,
vključno z, vendar ne omejeno na materialno škodo in dodatne stroške delovanja.

DEVI zagotavlja prepričljive rešitve na področju električnega ogrevanja. Omogoča popoln klimatski nadzor v domovih in stavbah ter v njihovi okolici. DEVI ponuja celovit
program izdelkov z ogrevalnimi kabli oziroma ogrevalnimi
podlogami, termostati, ogrevalnimi elementi, pritrdilnimi
trakovi in samoomejevalnimi ogrevalnimi kabli DEVI skupaj
z dodatnimi izdelki, ki ta program zaokrožujejo.

Garancijskega roka ni možno podaljševati po opravljenih
popravilih.

Ta 20-letna podaljšana garancija velja za ogrevalne kable
in ogrevalno podlogo.
Če boste v nasprotju s pričakovanji naleteli na težave z
vašim sistemom DEVI, boste spoznali, da DEVI zagotavlja
20-letno podaljšano garancijo, ki velja od dneva nakupa
pod naslednjimi pogoji:
V času trajanja garancijskega roka lahko DEVI v primeru
težav ponudi nov primerljiv izdelek ali izdelek popravi, če
se izkaže, da so težave nastale zaradi napak v konstrukciji, materialu ali pri izdelavi. Popravilo ali zamenjava sta
brezplačna, če je garancijski zahtevek upravičen. Odločitev
o popravilu ali zamenjavi je izključna diskrecijska pravica
podjetja DEVI. DEVI odklanja kakršnokoli odgovornost

Garancija velja le, če je GARANCIJSKI LIST izpolnjen pravilno in v skladu z navodili. O težavah je treba pravočasno
obvestiti serviserja ali prodajalaca in hkrati predložiti dokazilo o nakupu. GARANCIJSKI LIST mora biti izpolnjen v
angleščini ali lokalnem jeziku.
DEVIwarranty™ ne velja za škodo, nastalo zaradi neustreznih pogojev uporabe, neustrezne vgradnje, oziroma če
so sistem vgradili nepooblaščeni serviserji. Za vsa dela se
izstavi račun, če morajo serviserji DEVI preverjati ali popravljati napake, nastale zaradi predhodno omenjenih razlogov.
DEVIwarranty™ ne velja za izdelke, ki še niso bili v celoti
plačani.
Podjetje DEVI zagotavlja, da bo omogočilo hiter in učinkovit odziv na morebitne pritožbe in zahteve svojih kupcev.
Pri uveljavljanju garancije so izrecno izključeni morebitni
zahtevki, ki presegajo predhodno navedene pogoje.
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